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���ைர

  

நம� த�� மாத� ஒ�ெவா����� ஒ� த� �ற�� உ��.  ஆ�
மாத� அ�ம� மாத� எ�� �ற�பாக ெகா�டாட�ப���ற�.
அ�ம� ஆலய�க�� ெவ��, ெச�வா�, ஞா�� �ன�க��
�� வா��த� ம��� �ற�� வ�பா�க� நைடெப���றன.
அத�� காரண� ஆ� மாத� அயன மாத� ஆ��. ��ய� தன�
வட�� ேநா��ய யா��ைரைய ���� ெத�� ேநா��ய
யா��ைரைய �வ��� மாத�  இ�. அதாவ� த�ணாயண�
�வ��� மாத�. த�ணாயன� கால� ேதவ�க�� இர� ேநர�
எ�பதா� ஆ� மாத� ேதவ�க�� சாயர�ைச அதாவ� ேகா���
கால� எ�ப� ஐ�க�. ����க��� �க�� உக�த கால�.

“ஆ��ப�ட� ேத� �ைத”, “ஆ� கா��� அ��ேய பற���”
எ�பெத�லா� ஆ� மாத�ைத� ப��ய பழெமா�க�.  ஆ���
ெத� ேம�� ப�வ மைழ ேஜாராக ெப��� மாத� எனேவ பல
ெதா�� ேநா�க� உ�வாக வா��� உ�ளதா� அைத
த��பத�காக ேவ��ைல, ெவ�காய�, கல�� ேக�வர� ��
பைட�� அ�மைன வ�பா� ெச�வைத ஏ�ப���ன�
��ேனா�க�.

வா� ��� வளா� ெப��, �� �����, �ல� ெச��� ப��க�
ந�றாக வள��த� �� ெகா�� இ��பைத உண���� �தமாக
அ�பாேள �� ெகா����பதாக பா��� ஆ���ர�த��



அ�ம��� வைள கா�� நட��� ெகா�டா�� மாத�, ��
ேத��� அ�சமான �மாைல��, பாமாைல�� ���ெகா��த
�ட��ெகா�யா� ஆ�டா� அவத��த நா�� அ�ேவ. ஆ�
அமாவாைச ��� த��பண���� �க�� உக�த நா�.

ஆ� ெபௗ�ண�ய��தா� ஹய��வ� அவதார� ெச�தா�. ஆ��
����ைக�� �ற�பாக ெகா�டாட�ப���ற�. ெப�ய
��வ�யா� க�டா�வா� அவதார� ெச�த� ஆ� �வா���தா�.

ஆ� ப�ென�டா� ெப��க�� வா� ெபா����� தா�
ெபா�யா ெபா�� ந�யா� கா�� ந�ைய� ேபா��� ெகா�டா�
அவைள ����� நா�.

நம� த�ழக��� இ�வா� எ�றா� அ�ைட மா�லமான
ேகரள��� ஆ� மாத� இராமாயண மாத� என �ற�பாக
ெகா�டா���றன�. த�ழக�ைத �ட பல மட�� ெத� ேம��
ப�வ� கா�றா� மா� ேகரள��� ெபா���ற�. எனேவ இவ�க�
இ�மாத�ைத �க�� க�னமான மாதமாக க����றன�.
 மைழ�கால� எ�பதா� ப�� சா�ப� �க�� �ற�பாக இ����,
எனேவ இ�மாத��� ெதா�� ேநாைய த����� வ�ண�
�ன�� இராமாயண�ைத ���� பாராயண� ெச��� வழ���
உ�ள�.

ேகரள��� இராம சேகாதர�க� நா�வ���� த� ஆலய�க�
அைம���ளன. ஒேர நா�� நா�� தல�க��� ெச�� நா��
சேகாதர�கைள�� ப�த�க�  வ�ப���றன�.  இ�த நா��
தல�க���� ம��� அ��� உ�ள �ல தல�க� ம��� இர��
அ�ம� ேகா��க��, ேகரள��� �ற�� ��க யாைனக�
அ�வ��� ெகா�டா�� �ர� உ�சவ�ைத�� கா�� பா��ய�
அ�ேய��� வா��த�.  அ�வ�பவ�ைத அ�ப�க�ட�
ப���� ெகா�ளேவ இ���.  வ��� அ�ப�கேள இராம
சேகாதர�க� நா�வைர�� ��யமாக ேச��கலா�.

இராமாயண சேகாதர�க��கான ஆலய�க� எ��
அைம���ளன, அைவ யாைவ. அ�� ெச��� பா��ய� எ�ப�
���ய�. ேம�� எ�ெத�த ஆலய�கைள த���ேதா� எ�ற
தகவ�கைள �த�� காணலா�.

பாரத நா��� இர�� மா�ல�க�� இராமாயண சேகாதர�களான
 இராம�, பரத�, இல��வ� ம��� ச���ன� ஆ�ய



நா�வ���� ஆலய�க� அைம���ளன.  �தலாவ� ேகரள���
����� ம���  ெகா�� இைட�ப�ட �ரேதச����, இர�டாவ�
உ�தராக�� மா�ல���  ேதவ �ரயாைக  ம��� ஹ��வா� -
��ேக�  தல�க��� இ�வாலய�க� அைம���ளன.
வட���  உ�தரகா�� மா�ல��� ேதவ� �ரயாைக��
இராம�ரா����, ல��மண ஜுலா�� இல��வ����,
��ேகச��� பரத�,  ம��� ச���ன���� ஆலய�க�
உ�ளன. அ� ேபாலேவ ேகரளா��� நா�� சேகாதர�க��கான
ஆலய�க� அைம���ளன.  இைவ ��வா������ ெத�ேக
ெச��� ேத�ய ெந��சாைல�� (NH-17) அ�ேக
 அைம���ளன. 

இ�வா� நா�� ேகா��க� ேகரள��� உ�ளத�கான ஐ�க�.
��� ப�தரான வ�ேகைகமா� எ�பவ� �ட� மா��க� எ�ற
�ராம��� தைலவராக இ��தா�. இவர� கன�� வ�த ெப�மா�
கட�கைர�� ஒ� �ைதய� உ�ள� எ�� �� அைழ�� ெச�றா�.
 அவ� கா��ய இட��� நா�� அ��த �ைலக� ஒ�� ேபாலேவ
இ��தன. �வாபர�க��� �����ண� ���� வ�த ேபா�
���த ���த�களான அ��ைலக� தசரத ���ர�க�� �ைலக�
ஆ��. அவ�கைள அவ� ���பைரயா�,  இ��ஞால��டா,
��ெமா��கள�, பாய�மா� ஆ�ய நா�� தல�க��
�ர��ைட ெச�தா�.  அைவ “நால�பல�”
எ�றைழ�க�ப���றன 

����� ����ரயா�� இராம� ஆலய� – எ�ணா�ள� ��வா��
ேத�ய ெந��சாைல�� ��வா��� இ��� �மா� 25 �.�
�ர��� அைம���ள�.  

இ��ஞால��டா�� பரத� ஆலய�  - ����� ெகா��க���
சாைல�� ������ இ��� �மா� 22 �.� உ�ள�.

�����கள��� ல�மண� ஆலய� ஆ�வா���� மா����
இைட�� உ�ள�. இ�தல� ந�மா�வார� பாட� ெப�ற
  ��யேதச� ஆ��.

பாய�மா�� ச��கன� ஆலய� இ��ஞால��டா�� இ��� 8
�.� �ர��� உ�ள�. இராம சேகாதர�க� நா�வைர��
த���தா� த�மெந��� ெபா�� ேத�, ந�வ��� இ�ப�
அ�ப��� இ���� ேமா�ச�� அைடயலா� எ�ப� ஐ�க�.



நா�� சேகாத�க�� நா�� ேவத �பமாக அ�� பா����றன�
எ�ப� ஐ�க�. ஆ�மாத��� இ�நா�� ேகா��கைள�� ஒேர
நா�� த�சன� ெச�வைத “நால�பல� ெதாழ�” எ���றன�
இவ�க�. ����ரயா��� ��மா�ய த�சன�ைத��,
இ�ஞால��டா�� உஷ� கால �ைஜைய��, �����கள���
உ���கால �ைஜைய��, பாய�ம��� அ�தாழ �ைஜைய��
ேச��க ைவ��ட�ேப� ெப�வ� எ�ப� ஐ�க�. எனேவ பல
ப�த�க� ஆ� மாத��� ஒேர நா�� நட�ேத ெச�� இ�நா��
ஆலய�க��� த�சன� ெச���றன�. இ�தல�க�� உ�ள
ெப�மா�கைள வ�பட எ��களா� வ�� ��ப�க� எ�லா�
�ைற��, ெச�வ�க� ���� வா��ைக வளமைட�� எ�ப�
ப�த�க�� அைச�க ��யாத ந���ைகயா��.

அ�ேய� ஒ� �ைற மைல நா�� ��ய ேதச யா��ைர ெச�ற
ேபா� �����கள��� இல��வைன �த�� ேச����
பா��ய� ���ய� அ�ேபா� இ�வா� இராம சேகாதர�க�
நா�வ���மான ஆலய�க� ேகரள��� அைம���ளன எ�ற
தகவ� ெத�ய வ�த�. அ�ேபாேத அவ� அ�ளா� நா��
தல�கைள�� ேச��க ேவ��� எ�ற அவா ேதா��ய�.
ம�ெறா� �ைற ேசா�டா��கைர ெச��� ேபா� ����ரயா��
இராம�ராைன ம��� த����� பா��ய� ���ய�.
எ�ேபாதாவ� நால�பல�ைத�� ஒேர தடைவ�� த�����
பா��ய� ��ட ேவ��� எ�� ெப�மா�ட�
ேவ���ெகா����ேத�. அவர�ளா� அ�வா��� ���ய�.

ஒ� சமய� அ�ேயன� ந�ப� ��.��த� அவ�க� ������
உ�ள ஒ� ந�ப�� இ�ல���� ெச�� ��� நா�க�
த����� வ�ேத�.  அ��� உ�ள பல ஆலய�கைள
த���ேதா�. ��ரவ� மாத� அவ�க� இ�ல��� அ��� உ�ள
இ�  அ�ம� ஆலய�க�� �ர� உ�சவ� �ற�பாக நட���
அத��� வர�ெசா�� எ�ைன  அைழ�தா�க� எ�றா�. அ�ேபா�
அ�ேயைன�� உட� அைழ��� ெச�ல ���மா? ���தா�
 நால�பல�ைத�� த���கலா�,  ேக��� ெசா���க� எ�ேற�.
அவ�� அவ�க�ட� கல�� ேப�,  ெச�லலா�  எ�றா�.  ஒ�
நா��  நா�க� யா��ைரயாக ��ட��� ெதாட�வ����
��ப�� ெச�ேதா�.



இ�த யா��ைர�� ேபா� ����� வட�� நாத� ஆலய�,
����ரயா�, ��வா��, இ��ஞால��டா, பாய�ம�,
ெகா��க���, ��அ�ைச�கள�, கால�,  �����கள�,
������ ��வ�பா� ���ண� ம��� பரம�கா� பகவ�
ஆலய�க� ம��� ெபா��ள�கைர எ�ற ஊ�� உ�ள அ�ம�
ஆலய��� �ர� உ�சவ� ம��� ஆ�ர�க�� அ�ம�
ஆலய��� �ர� உ�சவ� ஆ�யவ�ைற ேச��ேதா�. ேம��
ேகரள��� காய�� பட� வல�� வ�ேதா�.  வா��க�
அ�ப�கேள ஒ�ெவா� ஆலயமாக த���� ேகரள��� �ர
உ�சவ� எ�வா� �ற�பாக �ல  ஆலய�க��
ெகா�டாட�ப���ற� எ�பைத�� காணலா�.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அ��யாய� – 1 



1.����ரயா� இராமசா� ஆலய�

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ேகரள மா�ல��� ����� நக���� ெத�ேம�ேக �மா� இ�ப�
�.�. ெதாைல�� ெகா��க����� ��வா����� இைட��
����ரயா� இராம� ஆலய� ேத�ய ெந��சாைல�� �க
அ��� அைம���ள�.

இ�தல���� ���������� ��வா������� �ைறய
ேப��� வச�க� உ�ளன. ஒ� கால��� இ�வாலய�ைத ���
ப�க�� ஆ� ������ததா� (��-���, �ற-ப�க�, ஆ�- ந�)
 எனேவ ����றஆ� எ�பேத  ����ரயா� எ�� ம��ய�
எ�ப�.

இராமாயண சேகாதர�கைள க�ெட��த வ�ேகைகமா���
ராம�ராைன ����ரயா�� எ�த இட��� �ர��ைட ெச�வ�
எ�ற �ழ�ப� ���க, ���� இ� ப�� ேதவ �ரசன�
ேக�டேபா�, ‘ஒ� ம�� ஆகாய��� பற���. அ�
பற���ட���� ேந� �ேழ �ர��ைட ெச�’ எ�� அச��
ெசா�ன�. அ�ப�ேய ெச�ய� ��மா���, �ர��டா
ைவபவ���கான எ�லா ஏ�பா�க�� ெச�� ம���
வ�ைக�காக கா����தா�களா�. ெவ�ேநரமா��� ம��
வரேவ��ைலயா�.

ஆனா�, ��ெர�� ப�த ேகா�க�� ஒ�வ� ஒ� ெகா��
ம��ற�கைள ைவ���ெகா�� ��ட��ன�ைடேய இ��ப�



� �� �� � �
க��� ப�டதா�. அைதேய ம�லாக� பா���, அவ� ��ற
இட��ேலேய இராமைர� �ர��ைட ெச�தா�களா�. ஆனா�,
இ�ப� �ர��ைட ெச�ய�ப�ட உடேனேய �ரசன���
ெசா�னப�ேய  ஒ� ம�� ஆகாய��� ேதா��யதா�. அத�
�ழ� ���த இட��� ேகா��� ‘ப��க�ைல�’ ப��தா�களா�.
அதனா� இ�தல��� ப��க��� �ல�தான���� �கரானதாக
க�த�ப��ற�.

பல ஆ�� கால� அ�ப��க� �ழ��ெகா�ேட இ��ததா�.
அத� காரண� எ�ன எ�� யா����  ெத�ய��ைல. ஒ�சமய�
‘நாரண�� �ரா�த�’ எ�ற �ற� இ�ேகா���� வ�தா�.

இ�வா�  ப��க� �ழ�வைத� பா������, ேகா�� �சா�ைய
அைழ�� வர� ெச��, அ�த�க� �� ஒ� ஆ�ைய அ��க�
ெசா�னாரா�. ஆ� அ��தேபா� �ல ம��ர�கைள உ�சாடன�
ெச�தாரா�.

ஆ� அ��த�� ப��க� �ழ�வைத ������டதா�. இ���
அ�த� ப��க���, அ�� ஆ� அைற����பைத��
காணலா�.

இ�வா� இராம�ரா�, ���ரயா� ���தல��� இய�ைக எ��
���த இட��� �ர��ைட ெச�ய�ப�டா�. ேகா����
��னா� ஓ�� ஆ��, கைர�� ெச��ேதா����ள ெத��
மர�க��, இ�வாலய�ைத வள�� வன��� ெகா����
���கார ந�தவனமாக��, அழ�� அைம��� தவ��
���தலமாக�� ��ர� ெச���றன.

இ�தல��� இராமேரா� அவ��� வல��ற� ��ேத���,
இட��ற� �ேத��� எ��த�� இ����றன� அத�கான
காரண�.

ப��க� �ழ�வைத ����ய நாராண�� �ரா�த�தா�
ஆலய��� உ�ள ���ச��க�� உ��ர�ைத� �ைற�க
�லவ��� இ��ற�� ��ேத�, �ேத� ��ரக�கைள�
�ர��ைட ெச�தா� எ�ப� ஒ� ஐ�க�. எனேவ அ�சயமாக
�தாேத� இ�வாலய��� இட� ெபற��ைல.



  

��ரா ந��கைர�� எ�லாக இராம� ஆலய�

இ�ெனா� ஐ�க�? ேகரள��� �க� ெப�ற ��வ ம�கல�
�வா�க� ஒ�சமய� இ�தல����  வ�தாரா�. அவ� இராம�
ச�ந� �� ��றேபா�, ேம�� வாச� வ�யாக ��ேத���,
�ேத��� �வா�ைய� ���பத�� வ�வைத� க�டாரா�.
அவ�க� இ�வ�� இ�ேக இ��ப�தா� �ைற எ�� �ைன�த
��வ ம�கல �வா�க� ச�ெட��, அவ�க� ����� ேபாக
��யாதப� ேம�� வாசைல ��� தா��� ��டாரா�. ேபா��
�� ��ேத�ைய��, �ேத�ைய�� இராம��� இ��ற��
�ர��ைட ெச������ ேபா���டாரா�. அவ�க� இ�வ��
���� ெவ�ேய ேபாகாம���பத�காக ேம�� வாச� இ���
��ேய இ����றதா�.

இ�����ரயா� இராமைர ‘‘����ரயா� ேதவ�’’ எ�ேற
அைழ���றா�க�. இவ��� �ைறய ெசா��க� இ��பதாக�
���றா�க�. அைவ �ைட�தேத ஒ� அ�சயமான
ச�பவ��னா�தானா�. ஒ�சமய� ����ரயா� ேகா����
�����தா� �ஜய� ெச�தாரா�. அ�ேபா� அவ�ட� �ல�,
‘‘இ�த �வா� மகா ச�� வா��தவ�’’ எ�� ெசா������றா�க�.



‘‘எ�ன �வா�, ெவ�� க��ைலதாேன?’’ எ�� எ��ய ���,
ைக����த க�யா�, ெப�மா�ைடய ஒ� ைக�� ேலசாக ஒ�
த�� த��னாரா�. த��ன இட��� உடேன ர�த� ெகா�ப����
ெப��யதா�. ������� ேபா� உடேன தவைற உண���
ம����� ேக��� ெகா�ட ���, �ராய���த அபராதமாக,
ஏராளமான �ல�ல�கைள ேகா���� மா�யமாக அ��தாரா�.  

இ�தல��� ஆ�சேநய���� த��ச�ந� இ�ைல, ‘க�ேட�
�ைதைய’ (���ட �தா) எ�� ஆ�சேநய�, இராம�ரா�ட� வ��
ஆ�வ�ேதா�� ஆன�த�ேதா�� ��ய தலமாக க�த�ப��ற�.
 இைவெய�லா� இ�தல��ட� ��ய �ல ஐ�க�க�.

  

ஆலய  ேம��  �ைழவா��� உ�ள ஒ� அ��த ஓ�ய�

வா��க� ��ராமைர ேச��கலா�. ெந��சாைல�� இ���
உ�ேள ெச�ற�ட� அல�கார வைள� ந�ைம வரேவ���ற�.
ேம�� ஆலய ேகா�ர� ேகரள�பா��� எ�ைமயாக
அைம���ள� அ�ைமயான இராமப�டா�ேஷக� ம���
இராேம�வர கட�கைர ஓர��� இல�ைக�� பால� க�ட
வானர�க�ட� இராம�ரா� ஆேலாசைன ெச��� ஓ�ய�க�
ேகா�ர �வ��� ேகரள பா��� அ�ைமயாக வைர���ளன�.



 அவ�ைற இர���� ெகா�ேட ஆலய�ைத வல�ைத
�வ����ேறா�.

ேகா�ர வா�ைல கட�த�ட� ����ள ேம�� வா�ைல��
அத�� ேமேல அ�ம� இராம�ட� �தா ேத��ட� ெப�� வ�த
�டாம�ைய அ���� ேகரள பா� ஓ�ய�ைத�� க��
க��கலா�. ��ற�பல� என�ப��  இ�ேகா���
ெவ���ராகார� �க  �லாசமாக அைம�����ற�.
இ��ரகார��� இராமாயண� ��வைத�� ஒ�ய�களாக
அைம������றன� எ�ப� ஒ� �ற��.   வட��� �ராகார���
ஒ�  ெப�ய க�யாண ம�டப� அைம���ள�. ேகாசாலா  
���ண���� த� ச��� உ�ள�. பல ப�த�க� அ�� அம���
இராம நாம� ெஜ���� ெகா����தன�. 

  

ப��ேயாட�

வட�ழ�� �ைல�� ப��ேயாட� இ��பைத கா��ேறா�.
ெபா�னா� அல�க��க�ப���ள அ�ப��ேயாட��� ஒ�
�ற� வா�� ம� ெதா�க, ம����� அம��த ேகால���
 ���கர�கைள ��� அம��த ேகால��� அ�மைன
த�����ேறா�. இ�ப��ேயாட��� �ன மாத�(ப���)



 இராமச��ர ���� ��ரா ந�ைய கட�� ேதவேமளா
எ�றைழ�க�ப�� ஆறா���ழா த�மசா�தா ஆலய���� �ர�
உ�சவ� காண எ��த����றா�.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

இ�வாலய� ெகா�� ேதவஸ� க���பா��� �� உ�ள�. ெகா��
அரச�க� த�கைள ��ய �ல�ேதா�ற�களாக க����றன�.
இராம�ரா�� ��ய �ல�தவ� தாேன. எனேவ ெகா�� மகாராஜா
தா� க��ய ஆறா����ழா த�மசா�தா ஆலய���
�ர����ழா��� இராமைர எ��த�ள ெச���தா�. அ� இ��
வைர ெதாட���ற�.

ந�ைம�� ெச�வ�� நா�� ந��ேம

��ைம�� பாவ�� �ைத�� ேத�ேம

ெச�ம�� மரண�� இ�����ேம

இ�ைமேய இராம எ��� இர�ெட���னா�  - எ�றப�
 இராம� தாரக �ர�ம� தன� நாம�ைத உ�ச��தாேல இ�த
ச�சார�கடைல கட�த ைவ���ற இராம� இ�ப��ேயாட���
��ரா ந�ைய� கட���ற ேபா� அவ�ட� கட�பவ�க��� ம�
ெஜ�ம� இ�ைல எ�ப� ஐ�க�.  

க��ப�ரக���� எ�ேர  �ழ��� ப�க� ����ரயா� ஓ���ற�
பா��க பா��க அ�ைமயான கா��.

ஆ��� ம� கைர�� ெத�ைன மர�க� கா��� அைச�தாட,
ெத�ன��ைலக� ஏராளமாக கா���� ெதா�க  ����
�ைர�மாக ��ரா எ��� அைழ�க�ப�� ����ரயா�
ஓ��ெகா����பைத� பா��பேத ஒ� பரவச�.



ஆ���� ெச�� �ராட ேகா������ ப�க� அைம���ளன�.
இ�வா��� உ�ள ��க��� உண��வ� �ற�பாக “����”
எ�றைழ�க�ப���ற�.

ெத��ரகார��� ெவ�சாைல உ�ள�. இ����ேகா��� ெவ�
வ�பா� �க�� �ற�பானதாக� க�த�ப��ற�. இ�ேக
கா��ைக ெச���னா�, ெவ�ைய ந� க� ��ேனேய
ெவ���றா�க�.

ஒ�ைற ெவ������ ஆ�ர� ெவ� வைர��, ஒ�ெவா�வ��
த�க� வச��� ஏ�ப �ரா��தைன ெச��ெகா��, பண�
ெச��� ெவ� வ�பா� நட���றா�க�.

ெவ� வ�பா� இ�� ���ய��வ� ெபற� காரண�
அ�ம�தா�. ராம�ரா�� க�டைள�ப�, �தாேத�ைய�
ேத��ெச�ற அ�ம�, இல�ைக�� ராவண�ட� �ைற
ப������ �ைலைய� க�� வ�� த� தைலவ�ட� ‘க�ேட�
�ைதைய’ எ�ற இ�ப� ெச��ைய அ��ேவ��� ேபா�டா� ேபால
ெசா�� ம����ைய ஏ�ப���னாரா�.

அத� ெபா��ேட, அ�த ம����ைய� தா�� ெபற ேவ���
எ�பத�காகேவ ப�த�க�� அ��ேவ��� ேபா�� அ���பதாக
ஐ�க�.

 க���ற ெப�ம�க�� �க��ரசவ����� இ�த ‘ெவ�
வ�பா�’ �ற�ததாக� க�த�ப��ற�. இ�ெத�� �ரகார���
ஐய�ப� ச�ன� அைம���ள�. அழேக உ�வாக சா�தா பால
உ��� ைக�� பா� ��ண��ட� அ�� பா����றா�.   

 



  

ெவ����ைற ���� ��� ��ேகா��� உ�ேள ெச���
ேபா�  ப��ெர�� �ரமா�டமான ��கைள� ெகா�ட
ம�டப�ைத கட���ேறா�.

இ�ம�டப��� தசாவதார� கா��க� வ�ண ஓ�ய�களாக�
��ட�ப������றன, உயரமான �ல �ள�� ,�லாபார�
ஆ�யைவ இ�ம�டப���  உ�ளன.

�ள��� க�ட� இ�ைல ஆனா�  அ�ம� அ�� பா����றா�,
அவ�� கதக��� எ�ப� இ�� ேவடம�வா�கேளா அ� ேபால
அைம���ள� ஒ� �ற��. ��ேகா��� உ�ேள �ைழ��
வா��� ���கமான மரேவைல�பா�க�ட� ��ய �க��,
வல�ப�க� அ�மைன��, இட�ப�க�  தாமைர மாைல�ட�
இராம �ராைன�� கதக� ேகால��� எ�லாக அைம���ளன�.

இ�ேகா��� நம�கார ம�டப��� இ��� ஹ�ம�
அ�பமாக  எ��த����ளதாக ஐ�க�. அ�� �ரா��ைய
ேதட�ெச�ற மா�� ���� வ�த அ�ைனைய� காணாத�
ேசாக��� இ��த இராம�ரா�ட� 

"க�டன� க�����  அ�ைய� க�களா�



ெத� �ைர அைலகட�  இல�ைக� ெதா� நக�

அ�ட� நாயக இ��  �ற�� ஐய��

 ப��ள �ய��’ எ�� அ�ம� ப��வா�. – எ�� க�ப
இராமயண��� க� ச�கரவ��� க�ப� பா�யப�, ”���ட �த
(க�ேட� �ைதைய)” எ�� ��னாரா�.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

க�ேட� �ைதைய

�ர���யாக இ��� இ�ம�டப��� இ��� க�ேட� �ைதைய
எ�� ��� ெகா�����றாரா�. எனேவ இ�வாலய���
ஹ�ம��� த� ச�ன�� �ைடயா�.   

ம�டப��� இராமயண��ட� ெதாட��ைடய ���கமான
ேவைல�பா�க�ட� ��ய 24 மர���ப�க� ெகா�ைள அழ�.
�ன�� மாைல ேவைளக�� இராம�த��� அவ�
ைநேவ��ய� பைட��றா�க�. 

வ�ட வ�வ (��ேகா��) க�வைறைய� ����� வ�ண
ஓ�ய�க� காண�ப���றன. ெச�� தகடா� ேவய�ப�ட
�மான�, அ�ேஷக ���த� வ�� க��ழாைய� �தகண� ஒ��
தைல�� தா�����ப� ேபா�ற அைம�� அ��வமான�,
அழகான�. இ�வாலய� அ��தமான ஓ�ய�க�, ���கமான
ேவைல�பா�ைடய மர���ப�க� எ�� ஒ� கைல��டமாக
�ள����ற�.

�லவ� இராம�ரா� ����ரயார�ப� எ��� ����ரயா� ேதவ�
எ��� அைழ�க�ப���றா�. ச���ஜ ��� ���ேகால���



���கர�க�� ச��, ச�கர�, ேகாத�ட�, அ�மாைல�ட�
உபய நா��யா�க�ட� ேசைவ சா����றா� இராம�ரா�.
��மா��� ��வ�த�� ெகௗ��ப�� அல�க����றன.

கர� எ�ற அர�கைன ெவ�ற ேகால��� ெப�மா� ேசைவ
சா����றாரா�. ���கர��� �� உ�ளதா��, க�ட�
இ�லாததா�� இராம�ரானாக வ�ப���றன�. ���கர�க��
அ�மாைல இ��பதா� �ர�மா�� அ�சமாக��, ேம��
ெத�� ேநா�� ��க �ப��� த�ணா������
எ��த�����பதா� இவ� ������ �பராக��
வண�க�ப��றா�. �லவ� இராம� �க அழகாக இ���றா�.

அ�த அ�� ���� கமல இத�� பர�� ��னைக
பரவச�ப����ற�. க���ேல ெகௗ��ப�� த������றா�.
மா��ேல வ�ஸ� இல���ற�. ேகாத�ட��, ��� �க��,
க�ைண� க�க�� ச���, ச�கர�மாக� ெபா�ெனா� ��
���� ெப�மாைன� பா����ெகா�ேட���கலா�.

இ��� �ல��ரக�ைத ெபா� தக�டா� ������றா�க�.
ஏென�றா� அத� உ�ேள உ�ள க�லாலான �ைல ெவ�
பழைமயானதாைகயா� அைத எ������, ��தாக ஒ�ைற�
ெச�� ைவ�க ஒ�சமய� ����னா�க� ஆலய�தா�. �ரச�ன�
பா��தேபா�, ‘‘எ�ைன� ெதாடாேத!’’ எ�� ப�� வ�ததா�.
எனேவ �ைல ப��ப�� �டாம� கா�க ப�ச ேலாக�தா� ஒ�
கவச உைற ெச�� அைத �லவ� �� ப������றா�க�.
�லவைர� பா��தா� க��ைல ேபாலேவ ேதா�றா�. ப�ச ேலாக
��ரக� ேபால�தா� இ����.  �நாயக�, ஐய�ப�, ேகாசாைல
���ண��� ச�ன�க� உ�ளன.

�ன�ேதா�� ஐ��கால �ைச�� ��� �ேவ�க�� �ைறயாக
நைடெப���றன அவ��� அ�காைல ��மா�ய த�சன��,
இர� அ�தாழ �ைச�� �ேசஷ�. அ�தாழ �ைச�� ேபா�
ேதவ�க�� ��க�� ெப�மாைள ேச����றன� எ�ப�
ஐ�க�.

 



  

����ரயா� ��ராம� ��ேகா�� எ�லா��த �க��

����க மாத (கா���ைக) ��லப� ஏகாத� ம��� �ன
மாத(ப���) �ர� ம��� க�� மாத (�ர�டா�) ��ேவாண 
“இராம� �ற” என�ப�� ேச�ப�தன� ஆ�யைவ இ�வாலய���
���ய உ�சவ�க� ஆ��. இ�� உ�சவ�க� ெதாட��வத��
�� ஆலய��� ெகா�ேய��வ��ைல. ஆறா�� �ேசஷ�
ம��� ஒ�வார� நைடெப��ற�. ஏ� நா�க� இராம�ரா�
ேகா�ைல ���� �ற�ப�� ஊ�வல� வ�� �����றா�.
கா���ைக ஏகாத��� இ�வார�க��� �����ேத �ன��
ஆலய� �ரா�� �ைறய மல� மாைலகளா� அல�க���றா�க�.
அத�� ‘�ைற மாைல’ எ�� ெபய�. அ�சமய��� இல�ச�ப��
ஏ�ற�ப���ற�.  ஏகாத���  ஒ�வார� �����ேத, ச��த�
க�ேச�க��, கதா காேல�சப�க��, கதக� ேபா�ற நா��ய
�க���க�� கைலயர��க�� ��கலமாக நைடெப���ற�,
ஏதாத�ய�� ��ய�காைல இராம�ராைன த���ப� �க��
�ேசஷமாக� க�த�ப��ற�. அ�� ஏராளமான ப�த�க� வ��
����றன�.

அ�� காைல, ந�பக�, இர� கால�க�� ப�ெனா�����
�ைறயாத யாைனக� அல�க��க�ப��, அவ��� ெப�ய



யாைன�� �� �வா� எ��த��, ப�வைகயான இ��ைச
வா��ய�க�ட� ஆலய�ைத� ��� பவ� வ�வ�
க�ெகா�ளா� கா��யா��. ஓண� ப��ைக�� ேபா�  ஆ���
பட� ேபா��க�� நைடெப���ற�. 

���ரயா����� நா�� �.�. ெதாைல�� உ�ள
அவண�கா�� சா�த����, இராம� ேகா����� ���க
��யாத ப�த�க� இ����றன. இ�த சா�தைன இ�ேக
இராம�� ��மகனாகேவ ப�த�க� க���றா�க�. சா�த��
உப��ரவ�களா� ���க� ெப�றவ�க� இராம�ராைன�
சரணைட��, வ�ப��, த�க கா��ைக ெச��� �வ���
ெப��றா�க�. ����ரயா� ேகா��� உ��கால �ைஜ ���த
�றேக, அவண�கா��� சா�த��� �ைஜ நைடெப��ற�.
அ�ேபா� ெத�வ அ�� வ�� �சா� ப�த�க��� ந�வா���
��வ��, நைடெப�� வ���றன. வா�� ேக�க பல ப�த�க�
வ��றா�க�.

இ�த இராம� ேகா��� ஒ� கால��� த�� �ரப�த�க�
பாட�ெப�றனவா�. �ரப�த� பா�வ�� அ�ந��ப�� இ�ேக
இ������ற�. அைத இ�ேக ‘���’ எ��றா�க�. ஆர�ப���
�ரப�த� ��� எ�ேற அைத அைழ�தா�க�. �ரப�த� ���ேல
பா��, அ�நய� இர��� ேச�������. ஆனா�, ��கால���
பா�� �����ட�, ��� ம��� ெதாட��ற�. ���
����வைர,  எ�ேர உ�ள க�வைற�� கத�கைள� �ற�ேத
ைவ����பா�களா�.

இ�� வ�� ப�த�க� ம��� யா���க�க� த��வத�� வச�யாக
ேகா�� ��வாக�தா� ெப�ய ச��ர� ஒ�� க��
ைவ�����றா�க�.  நால�பல த�சன��� �த�� ����ரயா�
இராமைர ேச��ேதா�. வா��க� அ��� இ�ஞால��டா��
பரதைன ேச��கலா�.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

அ��யாய� - 2



2.இ��ஞால��டா பரத� ஆலய�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

�ட� மா��க� - ச�கேம�வர�

பரதைன ேச��பத�� ��ன� நா�� இராம சேகாதர�க��
எ�வா� ��ம��ர�ைத உண�����ற� எ�� அ�ேய�
ப��தைத ப���� ெகா��ேற� அ�ப�கேள.

ஓ� : ேசஷ�வ� 

நேமா : பாரத���ய� 

நாராயணா : ைக�க�ய��  - எ�றவா� ெகா�ள ேவ���. 

“ஓ� நேமா நாராயணா”  எ�ப� அ�டா�சர�. இ��.... 

ஓ� எ�ப� �ரணவ�.

நேமா எ�ப� ப�லா��.

நாராயணா எ�ப� நம� பகவா�� ��நாம�.

இ�த அ�டா�சர� ேவ��யன அைன�ைத�� தரவ�ல�.
ேவ��த����� அ�றாட� நா� இ�ம��ர�ைத பாராயண�
ெச�யலா�. இ���� ெசா�க�� ெபா��ைன �ள��வத���
�ைன�� ����வத��� இராமாயண��� ���
கதாபா��ர�கைள எ�ேகாலாக �றலா�....

ல�மண�� �ற��� பயனாக அவ� எ�ன ெச�தா�?....

பரத�� �ற��� பயனாக எ�ன �க���னா�?....

ச���கன� எ�ன �க��� கா��னா�?

அவ�க�� ெசய�கைள ���� ெகா�டா� “ஓ� நேமா
நாராயணா” எ��� ��ம��ர�ைத  இல�வாக ����ெகா�ள
இய��. 



ேசஷ�வ� :

ெப�மா��� அ�ைம�ப����த�. நா� எ�ெப�மா��ேக
அ�ைம எ�� இ��த�. ஆ�ேசஷ� எ�� ���ேறாேம. நா�
எ�லா வைக��� ெப�மா��� அ�ைம எ�� அவைன
ேச�யாக அதாவ� ஆ�டானாக நா� ேசஷனாக அதாவ�
அ�ைமயாக இ��த�. 

பாரத���ய� :

நா� பகவாைனேய சா�����பவ�. அவராேலேய
கா�பா�ற�ப�பவ�. அவேர த�ச�. என�� நா� �ரதானம�ல.
என�� பகவாேன �ரதான�. நா� எ�ைன கா�பா���ெகா�ள
எ�த �ய���� ெச�வ��ைல. அைத பகவாேன ெச��றா�.
பகவா� �த��ர�. நா� பாரத��ர� எ�� வா�த�. 

ைக�க�ய�� :

ெதா�� ெச�வ�� ேபரா�வ�. பகவா���� பகவ�
அ�யா���� ெதா�� ெச�வேத கட� எ�� வா�த�. 

 இ���� த��வ�கைள�� ஒ�வ� ���� ெகா�டாேல ெப��
ேவதா�த இரக�ய� ெவ��சமா����. �� நா�� இைறவ���
அ�ேக ெச�ல�ேபா��ேறா�. அ�தாேன ந� அைனவர� அவா. 

இ�வா� ஓ� நேமா நாராயணா எ�ற அ�டா�சர��� இராம�
பகவா�. ல�மண, பரத, ச���கன�க� எ�வா� ம�ற
த��வ�ைத �ள��ன� என கா�ேபா�.

�த�� ல�மண�. இராம�ரா��� அ�ைமயாகேவ இ��தா�.
வனவாச� எ�ற�� �டேவ ெச�றா�. ப�னா�� ஆ��க�
ஊ�, உற�க��ைல. த�ைன இராம�ரா�� அ�ைமயாகேவ
எ�� ப� ெச�தா�. இ� ேசஷ�வ�.

அ��த� பரத�. நா��� இ� எ�றதா� இ��தா�. கா���� வா
எ�றா� வ�தா�. இரா�ய�ைத கவ��பாயாக எ�றா�
கவ��தா�. அவ� இராம�ரா�ட� எ�த ��வாத��
���க��ைல.

நா�� உட� கா���� வ�ேவ� என அட� ���க��ைல.
எ�லா� அவ� ெசா�வேத ச�. நா� ஒ��� ெச�வ��ைல.



அவ� ெசா� எ� கடைம எ�� வா��தா�. இ� பாரத���ய�.

இ��யாக ைக�க�ய��. ச���கன� பரத��� ெதா�ட�.
ைக�க�ய� ெச�வேத கட�. பகவா��ேகா அ�ல� பகவா��
அ�யவ��ேகா. அதனா� பரத�� ெதா�டனாக வா��தா�
ச���கன�.

பரத�� உைடவாைள�ேபால �ழைல�ேபால எ�ேபா��
ெதா�டா��னா�. ஆக ஓ� எ�பத�� ல�மண� வா�ேவ
சா��. நேமா எ�பத�� பரதேன சா��. நாராயணா எ�பத��
ச���கன� சா��.

 இ���ைற�� ேச��� நா� �ன� பாராயண� ெச��� ேபா�
நா� பகவா�ட� ���ேறா�. நா� உ� அ�ைம. நா�
உ�ைனேய சா������ேற�. நா� உன�� அ�ைமயாவ�
ேபாலேவ உ� அ�யா���� அ�ைம எ�� ����ேறா�. இ�
ெபா�� ெத��� உ�ளா��த மனேதா� உ��ேயா� ெசா�ேவா�.
  

இ� பரத�� �ற��கைள� ப�� காணலா� அ�ப�கேள.
�ள�தாச� தம� “ஹ�மா� சா�சா” எ�ற ����� ��ராம� 
அ�மைன 

ர�ப� �� பஹு� படா�  

�� மம ��ய பரத சம பா�  

ெபா��:  “அ�மேன ���  பரத� ேபா�� என��  ஒ�
��யமான சேகாதர� எ�� ேபா��னா�” எ�� பா���ளா�, அ�
ேபாலேவ இராஜேகாபாலா�சா�யா� தம� “ச�கரவ��� ��மக�”
எ�ற இராமாயண ��� பரதைன �யா��பவ�க��� ஞான��
ப���� தாேன ெப��� எ�� ����றா�.



  

பறைவ� பா�ைவ�� �ட� மா��க� ஆலய�

த�னல��ைம�� �ற�த எ����கா�� பரத� ஆவா�.
 ெபா�வாக அைனவ�� தா�க� ெச�த தவைறேய இ�ைல
எ��தா� ெசா�வ�க� .ஆனா� தா� ெச�யாத த�ைபேய
ெச�ததாக ஒ���ெகா�ட உய��தவ� பரத�.  

��ராம� கானக� ெச�ற �� பரத�� ச��கன��
ேப��ெகா����த ேபா� பரத� ����றா�. ச���கனா
இ�வா� நட�தத�� தாயா� ைகேக�ேயா, த�ைத தசரதேரா,
அ�ண� இராமேனா காரண� அ�ல  நா�தா� காரண�,
என�காக� தாேன தாயா� இரா��ய� ேவ��ெம�� வர�
ேக�டா� எ�� ெப�� ப�ைய �ம�த ெப��த�ைமயாள�
பரத�.  

இ�ப�ைப ���ெகா��த  �ட��ெகா�யா� ஆ�டா� தன�
���பாைவ�� எ�ேல இள���ேய பா�ர��� “நாேன
தானா��க” எ�� தா� ெச�யாத தவைற ஒ��� ெகா��றா�.
��ைவ�ணவ�க��� இ��கேவ��ய ஒ� ���யமான
ல�சண� இ�வா�� எனேவதா� ஆ�டா�� இ�பா�ர�
���பாைவ பா�ர� எ��� �ற��� ெப�ற�.  அைனவ��
இ�வா� இ��தா� எ�த�தமான ச�ைட ச�சர�� இராேத. 

மகா���, �ேலாக��� இராமனாக� �ற�ெப��த ேபா�,
ைவ��ட��� அவைர� தா��� அன�த� எ�� அர�,



இல��மணனாக� �ற��, எ�ேபா�� அவ���� �ைணயாக
இ��� அவ��� ைக�க�ய� ���த�.

����� ���கர�க�� �ள��� ச�� பரதனாக��, ச�கர�
ச����கனனாக�� �ற�� அவ���  ைக�க�ய� ���தன�.

இராம�� ��� சேகாதர�க�ேம, இராம�� �� அ�கமான
அ�� ெகா����தன�. அவ�க��, இல��மண� �ற�த� �த�
இராம�� �ழலாகேவ வா��� வ�தா�. இராம� கா�����
ெச�ற ேபா��, த��ைடய மைன�ைய� ����, இராம�ட�
கா����� ெச�றா�.

ேம�� கா��� இராம���� �ைத��� பா�கா�பாக��,
ப��ைட ெச�பவனாக�� இ��தா�. இராம�� மைன�யான
�ைதைய� கா����, இராம�ட� அ�க� கால� உட���தவ�
எ�ற ெப�ைம இல��மண���� �ைட�த�.

இராமைன உட���� பா���� ெகா�ட இல��மணைன �ட,
பரதேன உய��தவ� எ�� பாரத� பக��ற�. பரத� ஆைசேய
இ�லாதவ�, அ�ண� கா� ெச�ற��, அவ���� �ைட�த
வா��ைப� பய�ப��� ஆ��ைய� ������கலா�, அரசனா�
இ��கலா�.

ஆனா�, அ�ப�� ெச�யாம�, அ�ண�� பா�ைககைள� ெப��
வ��, அைதேய அ�யாசன��� ைவ�� நா�ைட ஆ�டவ�
அவ�. ப�தைன� பாகவத� எ�ப�. பகவாைன �ட� பாகவதேன
உய��தவ� எ�பைத உண���யவ� பரத�.

சேகாதர பாச�����, த�னல��ைம���, ெபா�ைம��� �ற�த
இல�கணமாக �க�பவ� பரத�. ப�னா�� ஆ��க� ந��
�ராம��� இராமைன எ��பா��� கா����த ேகால��� பரத�
இ��ட� மா��க�  ஆலய��� ேசைவ சா����றா�.

 பரத��� நம� பாரத ேதச��� உ�ள த��ேகா��க�
�லவ��� இ��� ஒ�� எ�ப�  ஒ� த� �ற��. அ�
ம��ம�ல இ��� பல �ற��க�� உ�ளன அைவ
எ�னெவ�� காணலாமா அ�ப�கேள ?

பரத� தவ�ேகால��� இ��பதா� �ைஜ�� ேபா� வாசைன�
�ர�ய�க� ேச��ப��ைல. �பாராதைன வ�பா�� �ைடயா�.



�ைஜ�� ஊ�ப��க� ம��� க��ர� பய�ப��த�ப�வ��ைல
இவேர பர��ர�மாக �ள��வதா� கேணச� உ�பட ேவ� எ�த
உபெத�வ�� இ�ேகா��� �ைடயா�.  

தாமைர மல�, �ள�, ம��� ெத�� ��க� ம��ேம �ைஜ��
பய�ப�����றன�. ேவ� எ�த மல�� சா���வ��ைல.
இ�வாலய��� உ�ள  �ள� ெச�க�� �ைதக�
ேதா��வ��ைலயா�. தல ���ச�� �ைடயா�.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ந���ராம��� இராம�ரா�� பா�ைககைள  பரத� �����
கா��

ெபா�வாக ேகரளா�� அைன��  ஆலய�க��� ஐ�� ேவைள
�ைஜக� நைடெப�� ஆனா� இ�ேகா��� ம���  ���
ேவைள �ைஜக� நைடெப���ற�.

உஷ� �ைஜ ம��� ப��ர� �ைஜக� நைடெப�வ��ைல. அ�
ேபாலேவ அ��ன  �ேவ��� நைடெப�வ��ைல. ���ைர
உ�சவ��� ேபா� ம��ேம  �வா� ெவ�ேய வ��றா�.

ஐ�ப� மாத� ��ேவாண�த�� ��த�� ைநேவ��ய� உ��.
��தாக அ�வைடயான அ�� உண� �ேவ��க�ப�� �ரசாதமாக
வழ�க�ப��ற�. ம�நா� ���� எ�ற �ர��� ெப�ற வ���
வ�ைய ேபா��� �ரசாத�� ப�த�க��� அ��க�ப��ற�.

இ��ரசாத� பல தைல�ைறகளாக ஒேர ���ப��ன� இரக�ய�
கா�� தயா���றா�க�. இ�வாலய��� க����கா� �ற��
 ைநேவ��ய� எ�� பல �ற��க� உ�ளன.



  

��த�பல�

இ�வாலய�ைத அைடய �ைகவ�� �ல� வ�பவ�க�
இ��ஞால��டா �ைகவ�� �ைலய��� இற�� ��ன�
ஆ�ேடா அ�ல� ேப��� �ல� 9 �.� �ர��� உ�ள ேகா�ைல
அைடயலா�.  

இ����ேகா�� ெகா��க������� ����� ெச���
பாைத�� ��������� �மா� 22 �.� �ர��� அைம���ள�.
இ�வள� �ற�ப�ச�க� ெகா�ட பரத� ஆலய� “�ட�
மா��க� ஆலய�” எ��� அைழ�க�ப���ற�. இ�
இ�தல��� �ராண�ைத ப��� பா��ேபாமா? 

ஆ� கால��� அட��த வனமாக இ��த இ��ட��� �����
எ�ற மஹ����  தைலைம�� பல ��க� தவ� ெச��
வ�தன�. அவ�க�� தவ���� ெம�� மஹா��� அவ�க���
�ர�ய�மா� எ�ன வர� ேவ��� எ�� ேக�டா�. அவ�க��
தா�க� இ�ேகேய ேகா�� ெகா�ள ேவ��� எ�� ேக�க
அ�வாேற வர� அ��தா�. ��ன� ��வ�க� க�ைகைய
ேவ�ட அவ� அ�� ேதா��னா�. அ�ெவ�ள��� ���
��வ�க� அைனவ�� பரமபத� அைட�தன�. இ���



ேகா��� உ�ேள உ�ள  ����� ���த��� க�ைக
இ��பதாக ஐ�க�. இ��ள��� �ேர ெப�மா���
ைநேவ��ய���� பய�ப��த�ப���ற�. �ைஜ ெச���
ந����க� ம��ேம இ��ள��� �ரா���றன�. 

  

��த�பல��� ப�க�� உ�ள அ�ைமயான க���ப�

ஆ�கால��� சால��� ஆ��, ��ம� ஆ��  ச�கம� ஆ��
���ைற�� இ�ேகா�� அைம����ததா� �ட� மா��க�
எ�றைழ�க�ப���ற� எ�ப� ஒ� ஐ�க�. இ� சா� �ட�
எ�பேத இ��ஞால�டா ஆன� எ�ப�. 

ம�ெறா� ஐ�க�. ஒ� சமய� ெப�மா�� �ர����� ஒ� அ��த
ஓ� ேதா��ய� அ�ேபாைதய காய��ள� அரச�ட� இ��த
அ��த �ைல ம��ப�ற மா��க��� ஒ�ைய இ�ெவா��ட�
ஒ��ட ெகா��வ�த ேபா� அ�மா��க� ெப�மா��
��ேம��� மைற�� ��ட� எனேவ �ட� மா��க� ஆ���
எ�ப�.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ைர�� உ�ள அ��த மர��ப�

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

��றாவ� ஐ�க� ஒ� சமய� த��பர�பா எ�ற ஊ�� ஒ�
��யவ� ப� ேவ� ஆலய�க�� சா��ய�ைத ஒ� ச��� ஏ��
 த� ஊ�� உ�ள ������ மா�ற ஆலய� ஆலயமாக ெச��
 வ�� ேபா� இ�வாலய�ைத அைட�தா�.

அ�ேபா� அவ� ைக�� இ��� அ�ச�� �ேழ  ����
����றாக உைட�� அ�� இ��த ெத�வ ச��க� அைன���
இ�ெப�மா�� இைண�ததா� இவ� �ட� மா��க�
எ�றைழ�க�ப���றா�.

ேகரளபா��� ��� ப�க�� வா��க�ட� �ர�மா�டமாக 
ப�� ஏ�க� பர�பள�� இ�வாலய� அைம���ள�. ேகரள
பா��� அைம���ள �ழ�� ேகா�ர��� �வ�க�� �ைட��
��ப�க�   வைரய�ப���ளன. ஆலய� ��வ��
ஓ�ய�க��, அ��த க��ைலக��, மர��ைலக��
�ைற������றன. �சாலமான �ள�� மாட� ேம�� எ��
ேச����ற�.  ��ேகா�� வ�ட வ��� உ�ள�.   

�மான� உயரமாக �ற�பாக இர�ட��� ��� வ�வ���
உ�ள�. �மான��� இராமாயண� ச�ப�த�ப�ட கா��க� மர
��ப�களாக எ�லாக இட� ெப���ளன. �ைரைய� தா���
மர�ச�ட�கைள�� ��ப�க� அல�க����றன. �மான����
தா�ர தக� சா�����ளன�. கலச� ஆ� அ� உயர�. உய��த
ம���வ� ��ேகா�ைல� ��� உ�ள�,  �ள�� மாட�, ��
�ற�� �ற�� உய��த ம�டப�க� நா�� �ள�க� எ��
�க�� �ர�மா�டமாக ஆலய� அைம���ள�.  



ஆலய�ைத ��� நா�� ����ள�க� அைம���ளன. இவ��� 
��தமான ����� ���த� ேகா�� வளாக����� வட���
ப���� அைம���ள�. ��ட� �ள� எ�ற ெப�ய �ள�
�ழ�� �ரகார���� ெவ�ேய அைம���ள�.  

ேகா���� ெவ�ேய உ�ள "��ட� �ள���" த�கைள�
��ைம�ப���ய ��னேர �சா�க� �ழா�க�� ப�ேக�க
அ�ம��க�ப��றா�க�. ��ன� க�வைற��� �ைழவத��
��� "������ ���த�" ��� ��க ேவ���. ேம���
ப���� அைம���ள �வ��� ெவ�ேய உ�ள �ள�ைத
"ப��ஜர� �ள�" எ���, ெத��� ப���� அைம���ள
வளாக���� ெவ�ேய உ�ள �ள� "ெத�ேக �ள�" எ���
அைழ�க�ப��ற�. இ�த ��� ���ைலக�� ேகா���
அளைவ� ேபாலேவ ����ட�த�க ப��ைய� ெகா���ளன.

 ெத�� �ரகார��� ெப�ய ��த�பல�� உ�ள�.
��த�பல��� �ைர �க�� உயரமாக��, சா�வாக��
அைம���ள�. உ��ற� �ர�மா�ட மர���க� ம���
அழ�ய மர���ப�க� அல�க����றன. ��த�பல���
வா��ப�க�� இ��ற�� எ�லான கஜல�� க���ப�
அல�க����ற�.  இ���த�பல��� கதக�, ��ள�, ���,
��யா�ட� �த�யன �ற�பாக நைடெப���றன. ப� �ட�
�மா� 7அ� உயர� அ��� ெந��ய��த த�க� கவச� ��ட
ெகா� மர� இ�வாலய��� �ர�மா�ட���� த�கவாேற
அைம���ள�. 

இ�தல��� பரத� ச���ஜ ���வாகேவ ேசைவ சா����றா�.
��ற தவ����ேகால�, ச���ஜ�க�, வலேம�கர� த�ட�,
���கர� அ�மாைல,

இடேம�கர� ச�கர�. ���கர� ச�க�. �பவ�பா�, அவ� பாயச
வ�பா�, ெவ�வ�பா�, ��பா�ச� வ�பா� இ�தல���
�ரபல�. 14 வ�ட�க� க��� எ�ேபா� இராம� ����
வ�வா� எ�� எ��பா���ட� கா������ ேகால�. வனவாச�
���� இராம� ���� வ�த ேபா� அ�� பரத� �க�
எ�வள� மல���யாக இ��தேதா அ�வள� மல���யாக பரத�
இ���  அ�� பா����றா� எ�ப� ஐ�க�.   



ெப�மா��� ச�கேம�வர� எ�ெறா� நாம�� உ��.  101
தாமைர மல�க��� அ�கமாக எ���ைக�� 12 அ� �ளமான
தாமைர மல� மாைல ெப�மா��� சா���னா�, தைடக� எ�லா�
�ல�� �ைன�த கா�ய� ெவ��கரமாக ���� எ�ப�
இ���ளவ�க� ந���ைக.  

ேம�� �ராத வ��� வ�ைய ���� த�வ����
ெப�மாளாக�� இவ� �ள���றா�. �ராத வ��� வ�யா� ஒ�
ப�த� அவ��ப�� வ�தா� அவ� கன�� ேதா��� ெப�மா�
அவர� ேதா�ட��� �ைள�த 101  க����கா�கைள
ைநேவ�யமாக சம����மா� ேவ��னா�. அத����� அவர�
வ��� வ� மாயமாக மைற�த�. இ� ேபால பல ப�த�க��
ேநாைய ���� ைவ���ளா� பரத�ெப�மா�. 

ப�னா�� வ�ட� க���  இராம� வர தாமதமானேபா� வ��
ந���ராம��� கா����த பரத�  � ��� அ�� இற�க தயாரான
ேபா� �ைர�� வ�� இராம�ரா�, இராவணைன ெவ�� வாைக
��, �ரா���ட� ���� வ��றா� எ�� ��ய ஹ�ம�
�ட�ப���� (மட�ப��) இ��� அ�பமாக  வ��பதாக
ந����றன�.   

ேமட மாத� (���ைர) �ர� ெதாட�� ��ேவாண� ��ய
ெப��ழா �க�� �ற�பாக�� ேவத த���க �ைற
வ�வாம��  நைடெப���ற�. ேகரளா�� ம�ற ேகா��கைள
�ட இ�� நட��� ���ழா �க�� ���யாசமான�. �ன��
காைல��, மாைல�� 17 யாைனகேளா� �வா� எ��த��வா�.
அைத� காண� க� ேகா� ேவ���. பவ��� ேபா�
����கண�கான வா��ய�கைலஞ�க� ப�ேக���றன�.  

�ேவ��� இர�� அ�ச�க� �ட�மா��க� ேகா����
த���வமானைவ: �த�� இர�� �ழ�ைத யாைனக�
ஊ�வல��� ேச��க�ப��. ஒ�� ெத�வ�ைத �ம�� ெச���
யாைன�� ஒ�ெவா� ப�க���� ����. இர�டாவதாக, ஏ�
யாைனக�� தைல�கவச�க� ('ெந�� ப�ட�') �ய த�க�தா�
ெச�ய�ப�டைவ, �த��ளைவ �ய ெவ��யா�
ெச�ய�ப�டைவ. ���ழா�� கைட� இர�� நா�க��  ப�ச
வா�ய� இட�ெப��ற�.  



ேகரளா�� உ�ள �மா� 3,000 ேகா��கைள ��வ��க ஐ��
ேதவச� ேபா��க� உ�ளன. ��வா��, ���தா���, மலபா�,
ெகா��, �ட� மா��க� என ஐ�� ேதவச� ேபா��க�
அ�மா�ல��� ெசய�ப�� வ���றன.

�ட�மா��க� ேகா��� ��ைதய வரலா�� ���� �.� 854
ேத���ட  ேசர ம�ன� �தா� ர� வ�மைன� ப�� எ�த�ப�ட
ஒ� க�ெவ��� காண�ப��ற�. இ�� ேகா���� ஏராளமான
�ல�கைள ந�ெகாைடயாக அ��த� ப�� ������ற�.
அைனவ�� ெச�� த���க ேவ��ய ஒ� அ�ைமயான ேகா��
�ட� மா��க� ச�கேம�வர� ேகா�� எ�ப�� எ�த�த
ச�ேதக�� ேதைவ��ைல.  வா���� ���னா� அவ�ய�
ெச�� ேச���க�. 
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3.�����கள�  ல�மண�ெப�மா�
 ஆலய�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆ� மாத நால�பல த�சன வ�ைச�� அ�ேயா�க� த���த
அ��த தல� �����கள� எ��� ��யேதச� ஆ��.

 



இ�வாலய� ெந��பாைத�����  ��� உ�ேள உ�ள�  வ�
�சா���� ெகா�ேட ெச�ல ேவ�� இ����. சாைல��
இ��� ேகா���� ெச��� இட��� எ�லான  ேதாரண வா�� 
அைம���ளன�.  

ேதாரண வா��� �தாராம� இல��வைன ேச��கலா�.
வ�ெய��� ேகரள��� இய�ைக எ�ைல மா, பலா, வாைழ
மர�ேதா��கைள��, வான�ைத ஒ�டைட அ���� ெகா���
ெகா�தாக கா�க� ெதா��� க�� மர�கைள��, இர�ப�
ேதா�ட�கைள��, த��� �ைற�த பல �ள�கைள�� க��
க���� ெகா�ேட இ���யேதச�ைத அைடயலா�.  

ந�மா�வா� ம��� ��ம�ைகயா�வா� இ�தல�ைத
ம�களாசாசன� ெச���ளன�. எனேவ இ�தல� 108 ��ய
ேதச�க�� ஒ�றா��.  அ�வ��த� த�சன�ைத ப���� ெகா�ள
 வ��� அ�ப�கேள. 

இ�தல� எ�ணா�ள���� அ��� உ�ள�. அ�வா�����
ேப���� ெச�றைடயலா�. ��������� �மா� 50 �.�
�ர��� அைம���ள�. ெஷார�� எ�ணா�ள� �ைகவ��
மா��க��� அ�கமா��� இற�� ��ன� 5 �.� �ர��� உ�ள
இ�தல�ைத அைடயலா�.  

த��லேம ேக��க�! தட� �ன�வா� இைர  ேத�� 

ெகா�� இன�கா� ��� இன�கா� ������கள�� உைற�� 

ெச�கமல�� அல� ேபா�� க� ைக கா� ெச�க�வா� 

அ�கமல�� இைல� ேபா�� ��ேம� அ�க��ேக  (�.வா 9-7-
3) 

எ�� எ�ெப�மான� வ�வழ�� ஈ�ப�ட பரா��ச நாய�யா� 
ந�மா�வா� ெப�மான� வ�வழைகேய ப���ேகாடாக� ெகா��
தைல�யாக  �����கள����  பறைவகைள �� ���
பாவ��� 11 பா�ர�களா� ப�லா��  பா���ளா�.  

ெபா��: அக�ற ���ைலக�� இைர ேத�� ெகா���
��ட�கேள! உட� உ�ள ���கேள!  ����த
�����கள��ேல��ள எ�ெப�மா�ட� ெச�� அவ�



அழ�� ஆ�ப�� இழ���ள நா�க� அவ���
த��ய�றவ�கேளா? எ�பைத உ��யாக� ேக��க�.  

அ��ைறவ�� ���க�, ���கர�க�, ��வ�க� ஆ�யைவ
ெச�தாமைர மல�� ேபா� அழ��ளைவ; அவ�ைடய ��வா�
�வ�� க��த�. அவ� ��ேம�ேயா, தாமைர�� இைலேபால�
ப�ைம உைடய�. இ�ப��ப�ட அழகைன� காண எ�க����
த����ைலயா? எ�� �ன��றா� ஆ�வா�.  

இ�வா� �����கள� எ�� ஆ�வா�க� பா�ய இ�தல� ஒ�
கால��� ��ெமா��கள� எ�� அ�ய�ப������ற�.
��வா���ர ��வ�� மக�  ஹா�த ��வ� இ��
மஹா���ைவ ேநா��� தவ� ெச�ய அவ� தவ���� ெம���
ெப�மா� ேதா��,  எ�ன வர� ேவ���?  எ�� ேக�க
இ���ல�� உ�ளவ�க� உ�ய வ� �ற ேவ��� எ��
 ��வ�  ��ண���க  ெப�மா�� வ�ணா�ரம த�ம�, ேயாக
சா��ர�, ��ம��ர� ஆ�ய  ��ஸூ��கைள அதாவ�
��ெமா�கைள  அ��னா�,  அவ�ைற �லாக எ��மா��
ப��தா�. எனேவ இ�தல� ��ெமா��களமான� ��ன� ம��
த�ேபா�  �����களமான� எ���றன�.  வடெமா���
ெப�மா� ��ஸூ�� நாத� எ�றைழ�க�ப���றா�. 

ெகா�ய ைகேக� வர� ேவ�ட,  �ல��மார��  கா�ைறய வ��
��ர�ட��� �ரா���ட��, இளவ� இல��வ�ட��
த�����தா�. அ�ேபா� பரத ந�� அ�ண�� பாத� ப�ய
வ�தா�, ெப�� பைட வ�வைத க�� இல��வ�,  பரத� 
அ�ண� ேம� பைட எ���  வ������றாேனா? எ�� அவ�
ேம� ேகாப� ெகா�டா�.   

ஆனா� பரதேனா ��ராம� பாத� ப��� பா�ைககைள ெப��
ெச�� ந�� �ராம��� த�� அ�ண�� �ர���யாக ஆ��
ெச�தா�.  

உ�ைமைய உண��தா� இல��வ�. ஆனா�� ெவ��பைடயாக
பரத�ட� ம����� ேக�காத �ைற இல��வ� மன��
இ��த�, ஒ� சமய� பரத�� இல��வ�� இ�தல���� வ��
வண��ய ேபா� ஹா�த ��வ� அவன� அ��ைறைய ��னா�.
இல��வ�� அ��� இ��த பரத� கா�� ���� ம�����
ேக�டா�. 



ஆனா�, பரதேனா, ‘இ�� ம����� ேக�க எ��ேம இ�ைல,
இல��வா,  இராம�� அ�ய�த த�� �, இராம��� எ�த
�ைற����, கானக��ேலேய அவைர க��ைம�காம�
கா�தவ� �. ஆகேவ ��ர�ட��� எ� �� � ேகாப� ெகா�ட��
எ�த� தவ�� இ�ைல. உ�ைம ெத��த �ற��, எ� �தான உ�
ச�ேதக� ��காதத�� உ��ைடய �ற�பான இராம ப��ேய
காரண�. ஆகேவ அத�காக � ��ற உண�� ெகா�ளாேத எ��
���த ெப��த�ைம�ட� ��னா�. 

ஆனா��, த� ��ற����� �ராய���த� ெச�ய ����ய
இல��வ�, ��வ� ேயாசைன�ப�, இ�தல�ைத,
��ெமா��கள�தா�  ேகா�ைல� ������, ெப�மாைள
வண��, த� மன��ைற ��க� ெப�றா�. இ�ப� இல��வ�
�����த� தல��� உைற�� ெப�மாைள எனேவ  ‘ல�மண�
ெப�மா�’ எ�� அைழ��றா�க�.  

இராமாயண சேகாதர�க� நா�வ����  ேகரள��� த��த�
ேகா�� இ��தா��, ெப�மா� எ�ற ெப�ைம ல�மண���
ம��ேம உ��. 

ெபா�னானா� ெபா�ேல�� காவ� ��ட  

�கழானா� இக�வாய ெதா�டேன� நா� 

எ�னானா� எ�னானா� எ�ன� அ�லா� 

எ�ன�ேவேனைழேய� உலக ேம��� 

ெத�னனா� வடவானா��ட பாலானா� 

�ணபால தா�னா� இைமேயா�� ெக��� 

��னானா� ��னானா� வண��� ேசா� 

����� கள�தனா��தலா னாேய  (�.ெந 10) 

ெபா��: உலக� ��வ�� ���க�த�க
ெத���மா���ேசாைல மைல��  ��ற யாைன ேபா�றவேன!
வட��ேவ�கட��� ��ற யாைன ேபா�றவேன! ேம��ைச��
��ேவ�கட���  ���க� வள�� யாைன ேபா�றவேன!
 ����ைச�� ���க�ண�ர��� மதயாைன ேபா�றவேன!
எ�கால��� ��ய��க� க�� அ�ப����ப� ��



��பவேன! அவதார���� ��ப�டவ�க� வண�க�த�க
ேசா�யா� �����கள��� வா�பவேன!  உலக �த�வேன!
ெபா� ேபா�றவேன! எ�லக�கைள�� கா�த��வதா� வ�த
�க�ைடயவேன! இக�ைவேய வ�வாக உைடய  ெதா�டனான
அ�ேய� எ��ைடய  யாைனேய! எ�� ெசா��வத�லா� ேவ�
எ�னெவ�� ெசா�ல அ�ேய�. எ�� ��ம�ைகயா�வா�
இ�தல�ைத ம�களாசாசன� ெச�த ��ெந��தா�டக� பா�ர���
இராமைன  அவர� ��னவ�களான பரத�,  ல�மண�
வண��ய ெச��ைய  நம�� ����றா�. இ���யேதச��� 

�லவ�: ல�மண�ெப�மா�, �����கள�தா�. 

தாயா�: ம�ரேவ� நா��யா� 

�மான�: ெசௗ�த�ய �மான�. 

���த�: ச�க ���த�, ��றா� ���த�. 

ம�களாசாசன�: ந�மா�வா�, ��ம�ைகயா�வா�. 

தாயா� ஊ��ைள இ�தல��� ம�ரேவ� நா��யாராக ேசைவ
சா����றா�. மைல நா�� ��ய ேதச�க�� ��நாவா��
ம��ேம தாயா��� த� ச�ன� உ�ள� ம�ற ஆலய�க��
ெப�மா�� ��மா���தா� தாயா� அகல��ேல�
இைற�ெம�� வாச� ெச��றா�.  இ�வாலய�  சால���
ஆ��� ���கைர�� அைம���ள�.   

��ேகா�� வ�ட வ���� �மான�  ��தள அதாவ�
இர�ட���   ��� வ���, தா�ர� தக� ேபா��த� ப��
 எ�லாக அைம���ள�. �ைரைய தா��� கர�க�� யாைன
மர���ப�க� அ�ைமயாக உ�ளன.   

இ�ஞால��டா ஆலய �மான� ேபாலேவ இ�தல���
�மான�� இர�� தல��ட� �ர�மா�டமாக அைம���ள�.
ேம�� ப� �ட��, ெகா� மர��  ம���
�ர�மா�டமானதாகேவ அைம���ள� �ற��.  

ஆ� ேசஷ� அ�சமான  ல�மண� ெப�மா�� ச���ஜ
���வாகேவ ேசைவ சா����றா�.   



இட� ���கர� ச�க� ஏ�����க, வல� ��கர��� உ�ள
ச�கர� எ�த� கண�� பாய� தயாராக இ���� �ரேயாக
ச�கரமாக �ள���ற�. த� ப�த�க��� ஏேத�� �யெர�றா�
அைத உடேன ���� ைவ��� �����ைப அ� உண����ற�.
வல �� கர��� கைத, �� இட�கர� அரவைண���
ேதாரைண�� ��ற ேகால��� ��யமாக ேசைவ சா����றா�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

இராம ப�டா�ேஷக� ஓ�ய�

நம�கார ம�டப �தான��� மர�தா� அழகாக
ெச��க�ப���ள அ�ட�� பாலக�க� க���� ����.
இர�டா� �ரகார��� உ� �வ�க�� அ�ைமயான இராமயண
ஓ�ய�க� உள.  அ�� இராம ப�டா�ேஷக ஓ�ய� க�ைண
��� அகல ம����ற�.  

ஒ� ஓ�ய��� அைன�� இராமயண �க��கைள�� ெகா��
வ���ள பா�� �க�� அ�ைம. இ��� பழைம மாறாம�
இய�ைக ��ைக வ�ண�கைளேய பய�ப����றன�. ெப�ய
��க� �ைற�த தல�. க�வைற ெவ�� �ராகார��� ராம� –
�ைத - அ�ம� ஆ�ேயா� த� ச�ந� ெகா�����றா�க�.
ல��மண� த�ேய �லவராக �ள��வதா� இ�த ச�ந���
அவ� இட� ெபற��ைல ேபா��! 

கேணச�, �வ�-பா�வ�, ய�ய�ம�, த�ம சா�தா, ேகா�ல
���ண� ஆ�ேயா�� த��த�ேய ச�ந� ெகா��
அ��பா���றா�க�. சால��� ஆ� ேகா��� ���தமாக
ெப�ைம�ட� ஓ��ற�. க�வைற�� ல��மண� ெப�மா�
எ�ற �����கள�தா� ேபரழ�ட� ெஜா���றா�. இ�த�
ெப�மாைள ந�மா�வா� ஒ���டராகேவ க��
ம�������றா�.

��ேம� அ�க��� ��ைனேய� ���தா� 

�����கள� எ��� ெச�நக� வா�அ����கா� 

��ேம� அவ�� அ��� எ�ற�கா� உ�ைம�த� 

��ேம� ஒ� அக��� ெத����� க��ேம 

எ�ப� அவர� பா�ர�க�� ஒ��. ெப�மாைள� த�
நாயகனாகேவ பா���� ஒ� க���� மனைத� ெசா���
ெந���� ��க� பாட� இ�. ‘�����கள� எ��
அைழ�க�ப�� இ�த ��ய ேதச��� ��ைமயாக ��������



ேமக�கேள, என�காக எ� தைலவ� �����கள�தா�ட� ��
ெச���க�.

அவ�ட�, த��ைடய ேபரழகான ஒ�ைய, அவ� ��வா�
தள��� வா������ என�� அவ� அ�ள ேவ��� எ��
ேக��க�. அ�ப�� ேக�டா� உ�க�ைடய ஒ�ைய அ���
உ�கைள வா����ேத �ர�� ��வாேனா எ�� அ�சா��க�.
அவ� அ�ப�ெய�லா� ெச�ய மா�டா�’ எ�� ெந�����றா�.

  

ேந���யான �ைரைய� தா��� யா� வ�ைச

��ம�ைகயா�வா� தம� பா�ர�க�� 

ப�ேய��பர����� பவள��ரேள!

��ேய! ����கள�� �ள�ேக!

இ�யாய ெதா�டேரா� ப�� இ�ன�தாய

க�ேய! உ�ைன� க�� ெகா�� உ��ெதா��ேதேன! (ெப.� 7-
1-7)

ெபா��: ப� பட��த இமயமைல�� ��������
எ��த����ள பவள�க� �ர�டா�ேபால அழ�யவேன!
அ�யா�ைடய ந�ைமகைள� ����பவேன!



�����களெம��� ���ப��� �ள���ேபால
�ள��பவேன! இ�ைமயானவேன! ெதா�டவரான
அ�ேயா�க� ப��வத�� உ�ய இ�ய அ�தமானவேன! க�
ேபா�றவேன! உ�ைன� ேச���  �ைழ��� ெகா�ேட�
 எ���,  ெப�ய ��மட��

எ�ைன மன�கவ��த ஈசைன வானவ� த�

��னவைன ���கள�� �ள��ைன....... (ெப.�.ம 129)

ெபா��: ���ய ��க�� தைலவனா� �����கள���
�ள��� ேபா� �ட� வா��� ��பவ� எ��� இ�ெப�மாைள
ேஜா� வ��னனாக   ம�களாசாசன� ெச���ளா�.  

இல��வ� இ�தல��� அ�யாைம எ��� இ�ைள அக��
ஞான� வழ��� ெப�மாளாக ேசைவ சா����றா�. �ப�
எ�வா� த�ைன�� �����ளவ�ைற�� �ரகா����றேதா அ�
ேபால ெப�மா� த�ைன�� த�ம சா��ர�கைள��
இ���யேதச��� கா��� ெகா��தா�.  

கணப�, ��ராம�-�ைத-இல��வ�, பகவ�, சா�தா,
�வெப�மா� த�ணா���� �பமாக�� எ��த�� அ��
பா����றன�. ேகாசாலா ���ண� ச�ன��� உ�ள�.  �ழ��
வ�யாக �ைழ�� ெப�மாைள வண�� �ற� ெத�� ப�க�
கணப�, �வைன வண�� ��ன� உபேதவைதகைள வண��
இர�டாவ�  �ைறயாக ெப�மாைள வண�க ேவ��� எ�ப�
�ய�.

ெப�மா��� பா� பாயச� வ�பா�, கணப��� அ�ப�,
பகவ��� ம�ச� ெபா�, சா�தா��� �ரா�சன� வ�பா�
�க�� �ற��. இ�ெப�மாைள வ�பட இதயேநா�
உ�ளவ�க��� அ�ேநா� ����, �ழ�ைத இ�லாத �ைற ���.
ேவ��பவ�க�� �ய� கைளபவ� �����கள�தா�.
��ேவாண�த�� ஆரா��ட� ேமஷ(���ைர) மாத� 15  நா�
���ழா நைடெப���ற�.



  

இர�ட��� (�� தள) ��ேகா��

இ����ேகா��� இர�டா� ���� �ள�� மாட� எ�லாக
அைம���ளன�. ஆ�ர�கண�கான �ள��க� ெவ� ேந���யாக
அைம���ளன. மாைல ேநர� ெச�றதா� அ��ப�க�
அைன���, �ட���� எ�லாக  �ரகா��க ெப�மா��
ஆர���� ேச���� பா��ய� ���ய�. 

 நா�� வா��க��� க� சர �ள��க� அைம���ளன�.
��ற�பல��� �ைரகைள யா�க� தா����றன, மர�தா� ஆன
இ�த யா�க��� ேந���யாக ெவ�ைள வ�ண� ����ளன�.
ஒேர ேந� ேகா��� அைன�� யா�க�� அைம���ள கா��
அ�ைமயாக இ��த�.  இ�தல� ேகரளா�� அ�தண�க�
வ���� 32 �ராம�க�� ஒ��.   

��� ��தா�� பைடெய���� ேபா� �லவ� ��ேம�
ேசத�ப�டதா�,  இ� ���கர�க�� ேசதமைட�தன கா���
��ச� உ�டா�ய�. எனேவ ெவ���� ஒ� கவச� ெச��
அ���த அ�ேற, அ�  ����� ேபா� ��டதா�. ��ன�
ேதவ �ரச�ன� பா��த ேபா� �லவ��� அ�� ேதைவ��ைல
எ�� வ�ததா�. எனேவ இ���  அ�வாேற உைட�த ேகால��� 
ேசைவ சா����றா� ெப�மா�. 



  

ப� �ட�

ஒ���� ����� கள��ைற�� ஒ��டைர
ஒ���லா அ�மழைல� ��ெமா�யா� அல��யெசா�
வ���லா வ������ சடேகாப� வா���ைர�த
அ���லா ஆ�ர�� இ�ப��� ேநாய���ேம (�.வா 9-7-11) 

ெபா��: ஒ�மயமான ெப�மா� �����கள�ேத ��காம�
எ��த�� இ����றா�. அவைன����த �ைல��
�ரகதாப�தா� ��ப�ப�ட தைல� ேப�� ேப�சாக� �����
சடேகாப� பா�ர� அ����ளா�.

இ�ய மழைல த���� ���� ேப��� ேபால ெமா�ய வ�ல
நாய��� ��ப��ரலாக உ�ள ��ற� அ�ற இ�ப��
பா�ர�க�� அவ� அ��ய அ���லா ஆ�ர���  வ�வன.
இவ�ைற� க�பா��� இைவ ������ காரணமான �ற�பா�ய
ேநா�ைன அ���� ����லாத   ேதச��ேல ���ப� ெச���
எ�� �����கள�த�பைன ஆ�வா�க�� பா�ர�கைள
இ�ைமயாக பா��ெகா�� ேச��தா� �ராத �ற� ேநா�� ���
எ��  உ��யாக ���றா� ந�மா�வா�.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ந�மா�வா��� ெப�மா� ஒ�ெவா� க�யாண �ண�ைத கா��
அ��னா� எ�ப� ஐ�க�. அ�வா� இ������கள��
எ�ெப�மா� ந�மா�வா��� “அ�ப�க��� அ���  ����
த�ைம” எ��� க�யாண �ண�ைத  கா�� அ��னா� எ��
ஆ�சா�ய ��தய� எ�ற ��� அ�ன �க� ���ைப அழ�ய
மணவாள�ெப�மா� நாயனா� ����ளா�. இ���ள
சா�ேறா�க� ம��� ப�த�கைள ���� ��யாம� எ�ெப�மா�
இ��� ெகா�� ஆ�வாைர மற�� �ட, ��வா�றாைம�னா�
ஆ�வா� த�ைன நாய�யாக பா��� பறைவகைள ��
����றா�. அத� �� எ�ெப�மா� தன� ெசௗ�த�ய�ைத��
லாவ�ய�ைத�� கா��யப� ஆ�வா��� ேசைவ சா��தா�
எ�பா�க� ெப�ேயா�க�. 

  

கா���ற ஐ��த�க��� இ� �ட����

ேச�கல�த இ��ர���, ேதவ����, - மா�க�ய

பா��கள�தா���, ப�கய�� நா��க��� –

���கள�தா� �த�. (� �. 62)

ெபா��: க����� �ல�ப���ற ஐ��த�க����, ��ய
ச��ர�க����, இ��ர���� ம��� ஏைனய ேதவ�க����,,



�ட��� க��த க�ட ஈச����, தாமைர மல�� வ����ற
�ர�ம����, �����கள��� எ��த����ள ��மாேல
�லகாரணமாவா�, எ�� ��யக� ��ைள�ெப�மா� ஐய�கா�
தம� 108 ���ப� அ�தா��� இ���யேதச�ைத� ப���
பா���ளா�. அ��� நா� இராம சேகாதர�க�� இைளயவரான
ச���னைன பாயம��� த���கலா�. 

 

 

 

 

அ��யாய� – 4



4.பாய�ம� ச���ன� ஆலய�

 

  

ேகரளா�� நால�பல� எ�� அைழ�க�ப��  இராம
சேகாதர�க��கான நா�� ேகா��க��  நா� �ைறவாக த���க�
ேபா��ற ேகா�� பாய�ம� எ��� இட��� அைம������
ச����ன� ேகா�� ஆ��. இ�த ஆலய��� உ�ள ெப�மாைள
வ�ப�பவ�க��� எ��களா� வ�� ��ப�க� எ�லா�
�ைற��, ெச�வ�க� ���� வா��ைக வளமைட�� எ�ப�
ப�த�க�� அைச�க ��யாத ந���ைகயா��.

 



  

ச���ன� ேகா�� அைம������ பாய�ம�, பரத� ேகா��
அைம������ இ��ஞால��டா�� இ��� 8 �ேலா��ட�
ெதாைல�� அைம�����ற�. இ�த ���தல����� ெச�ல
இ��ஞால��டா����� ேப��� வச�க�
ெச�ய�ப������றன.

பாய�ம�� அைம������ ச���ன� ேகா��, ����ைரயா�
இராம�, இ��ஞால��டா பரத�, �����கள� இல��மண�
ேகா��கைள� ேபா� �ர�மா�ட ேகா�� இ�ைல. ��ய
அள�லான ஆலயமாக இ��தா��, ���� ��யதானா�� ����
ெப�ய� எ�பைத� ேபால, இ�தல இைறவ�� ச����
ெப�ைம���ய�தா�.

 



  

அ�ேயா�க� ெச�ற ேபா� இ�வாலய� �����க�ப��
ச�ப��� தா� ��பா�ேஷக� நைடெப������ ேபால
ேதா��ய�. ஆலய ம�� �வ� ம��� கத�க�� �ரசாத
க��ட��� ச�கர�தா�வா� வரேவ�றா�. ப� �ட� ம��� �ைழ
வா�� ��தாக ேவய�ப�ட ெபா� தக�களா� ����
ெகா����த�.

ப� �ட� ஒ� அழகான கைல ���க� ெகா�ட ��க�ட�
��ய ம�டப��� அைம���ள�. ஆலய� ��வ�� ��தாக
�ச�ப�ட வ�ண�கலைவ�னா� ஒ���� ெகா����த�.
எ�ெக�� கா��� “ஓ� ச���னாய நம:” எ��� ம��ர�
க��� ப�ட�. ஆலய���� எ�ேர �ர�மா�டமான அரசமர�.

இ�வாலய��� க�வைற ��யதாக ெச�வக வ����,
ேம��ைர �ர�� வ�வ���� அைம���ள�. ஆலய
க�வைற�� ������� ச����ன ெப�மா� ச�� �ஜ
���வாக நா�� ���கர�க�ட�, வல��ற� ேம�கர���
ச�கர�, �� கர��� தாமைர மல�, இட��ற� ேம�கர��� ச��,
�� கர��� கைத ஆ�யைவகைள� ெகா��, ��ற �ைல��
ேசைவ சா����றா�.

இ�த� ேகா�� வளாக��� கணப�,  அ�ம� ஆ�ேயா����
த�� ச���க� அைம�க�ப������றன. ஆலய����� ��



�ற� ஒ� ���த� உ�ள�.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

த�க� கவச� ��ட ப� �ட�

��மஹா���, �ேலாக��� இராமனாக� �ற�ெப��த ேபா�,
ைவ��ட��� அவைர� தா��� ஆ�ேசஷேன,
இல��மணனாக� �ற��, எ�ேபா�� அவ���� �ைணயாக
இ��� அவைர� கா�தா�. ����� ���கர�க�� �ள���
ச�� பரதனாக��, ச�கர� ச����கனனாக�� �ற�� அவ���
ேசைவ ெச�தன�.  இல�மண�, ச��கன� இ�வ��
இர�ைடய� தசரத�� ��றாவ� மைன� ���ைர��
�ற�தவ�க�.

இராமைன உட���� பா���� ெகா�ட ல��மணைன �ட,
பரதேன உய��தவ�. பரத� ஆைசேய இ�லாதவ�, அ�ண�
கா� ெச�ற��, அவ���� �ைட�த வா��ைப� பய�ப���
ஆ��ைய� ������கலா�, அரசனா� இ��கலா�. ஆனா�,
அ�ப�� ெச�யாம�, அ�ண�� பா�ைககைள� ெப�� வ��,
அைதேய அ�யாசன��� ைவ�� நா�ைட ஆ�டவ� அவ�.

 ப�தைன� பாகவத� எ�ப�. பகவாைன �ட� பாகவதேன
உய��தவ� எ�பைத உண���யவ� பரத�.

பகவா� ராம���� பாகவதனான� பரத� ேசைவ ெச�தா�
எ�றா�, அ�த� பாகவத���� ேசைவ ெச�தவ� ச����ன�.



பரத�, இராம� ேம� ெகா�ட ப��ைய வ�ெமா���
வா��தவ� ச���ன� எ�றா� அ� �ைகய�ல.

கா����� ெச�ற இராம�, ப�னா�� ஆ��க� கட���
அேயா���� வராததா�, மன�ைட�த பரத� ெந���� ����
உ�� �ட� ���தா�. ெந���� ��ட��� ���க தயாரான
�ைல��, ச���னைன� பா���, ‘�ேய இ� இ�த நா�ைட ஆள
ேவ���’ எ�றா� பரத�.

ஆனா� ம��� �� ஆைச��லாத ச���ன� ேபசாம� இ���
அைம� கா�தா�. அவ� அ�க� ேப�ய��ைல. ஆனா�� �ட
தா� ெகா�ட இராம ப��ைய அைம�யாக இ��த உய�வா���
கா��யவ� எ��ற� இராமாயண இ�காச�.

இராம� ப�டா�ேஷக� ெச�� ெகா�ட �� இலவணா�ரைன
ெவ�றவ� ச��கன� ஆவா�.  ம� எ�ற அர�க� �வைன�
���� தவ� ெச�� ஒ� �ல� ெப�றா�.

உன���, உ� மக� இலவண���� எ��கைள ஒ��க இ�
உத�� எ�� ெகா��தா�. இலவண��  கால����� �ற� �ல�
எ��ட� வ����� எ�� �வெப�மா� �� ���, மைற��
��டா� ம� ந�லவனா���தா�. மக� ேந� எ��.

��டனான இலவணைன அ��க இராம� ச���ன�ட�
ெசா��றா�. அ�ண�� ஆைண ேக�� அைத
�ைறேவ�ற�தயாராக, ேகாப வ�வ��� இ�தல��� ���றா�
ச���ன� எ�ப� ஐ�க�. அ�தைகய �ற�� வா��த
ச���ன���, ேகரளா�� பாய�ம�� த�யாக� ேகா�� ஒ��
அைம�க�ப����ப� �க�� �ற�����யதாகேவ
க�த�ப��ற�.



  

�லேசகர�ெப�மா� தம� ெப�மா� ��ெமா��� ����ர�ட
பா�ர��� (இராமயண ���க�) இ�வரலா�ைற இ�வா�
பா���ளா�.

ெச� தவ� ச��க�  த�ைன� ெச�� ெகா��

ெச� மைறேயா� உ�� ��� தவ�ேதா� ஈ�த

�ைற ம���� அ��� ெகா��  இலவண�

த�ைன� த��யா� வா� ஏ�� ��வ� ேவ�ட�

�ற� �ள��� இல��மைன� ���தா� த���

��ைல நக�� ����ர�ட� த���

உைறவாைன மறவாத உ�ள�த�ைன உைடேயா�

ம�� உ� �யர� அைடேயா� அ�ேற ( ெப�.��. 10.9)

பாய�ம�� இ���� ச���ன� ேகா�� அ�காைல 4.30 ம�
�த�  10 ம� வைர���, மாைல 4.30 ம� �த� இர� 8 ம�
வைர��� �ற�க�ப��ற�. இ�த ஆலய��� �ன�� உஷா
�ைஜ, உ�� கால �ைஜ, அ�தாழ �ைஜ எ��� ��� கால
�ைஜக� நைடெப���றன.



ச���ன� எ�றா� ச���கைள (எ��கைள) ெவ�பவ� எ��
ெபா��. ெபா�வாக, இவைர வ�ப�பவ�க��� எ��களா�
வ�� ��ப�க� எ�லா� �ைற��, ெச�வ�க� ����
வா��ைக வளமைட�� எ���றன�.

 

  

கா��டெம��� ச�கர�தா�வா�

ச���ன� ����� ைக������ ச�கர��� அ�ச�
எ�பதா�, இ�ேகா��� இவைர� �த�சன ����யாகேவ
வ�ப��� ெச���றன�. இ�� �த�சன மலர�ச�, ச�கர
சம��பண� ஆ�யைவ ���யமான வ�பா�களாக இ����றன.

ம�த�� ப�ேவ� பா���க���� காரணமாக இ���� கட�,
ேநா�, எ�� ஆ�யைவகளா� ��பமைடபவ�க�
இ�வ�பா�க�� கல�� ெகா�டா�, அைன���
ெதா�ைலக�� ��� மன அைம�ேயா� ந�ல பலைன�� ெபற
����. நம�கார ம�டப��� �த�சன ச�கர ய��ர�க� உ�ளன,
����பவ�க� அைத ெப�மா�� பாத��� ைவ�� வ�பா�
ெச�� ெப��� ெகா�� ெச�� த�க� இ�ல�க�� ைவ��
வ�ப���றன�.இ�த� ���தல��� ��ப� மாத��� (மா�
மாத�) �ச� ந�ச��ர நா�� ெதாட�� ஐ�� நா�க� �ழா �க�



�ற�பாக நைடெப���ற�. இ�நா�க�� ேகா��� �ற��
வ�பா�க� நைடெப���றன. ேகரளா�� ஆ� மாத�
��வைத�� இராமாயண மாத� எ�� ெசா���றன�. இ�த
மாத� ��வ�� நா�ேதா�� இைறவ���� �ற�� வ�பா�க�
ெச�ய�ப���றன. இ�மாத��� ஆலய���� வ�� ெச���
ப�த�க�� எ���ைக �க அ�கமாக இ����.

ேகரளா�� பாய�ம� த�ர, உ�ரகா�� மா�ல� ��ேக���
ச���ன��� ஒ� ேகா�� அைம�க�ப�����ற�. ��ேக��
க�ைக ந��கைர�� இரா� ஜூலா எ�� ப����
அைம������ இ�த� ேகா�� ‘ஆ� ப�ர நாராயண� ேகா��’
எ��� ‘�� ச����ன� ேகா��’ எ��� அைழ�க�ப��ற�.

��மா�� வல�ைகைய அல�க���� ச�கர ஆ�தேம
‘ச�கர�தா�வா�’. இவ� ��மா��� இைணயானவ� எ���ற�
�ராண�க�. இவ� ��வா�யா�வா�, ச�கரராஜ�, ேந�, ���,
ரதா�க�, �த�சனா�வா� எ�� ேவ� ெபய�களா��
அைழ�க�ப��றா�. ��� ேகா��க�� ச�கர�தா�வா���
எ�� த�� ச��� அைம�க�ப����பைத� காண����.

ெப�யா�வா�� தம� ���ப�லா���

ப�லா�� ப�லா�� பல ேகா� �றா�ர�

ம�லா�ட ��ேதா� ம�வ�ணா �� ேசவ� ெச�� ��கா��

அ�ேயாெமா�� ��ேனா�� ����� ஆ�ர� ப�லா��

 வ�வா� �� வல மா���� வா���ற ம�ைக�� ப�லா��

வ�வா� ேசா� வல��ைற�� �டரா��� ப�லா��

பைட�ேபா� ��� �ழ��� பா�சச�ய�� ப�லா�� - எ��
ச�கர�தா�வாைர�� ம�களாசாசன� ெச���ளா�. 

ச�கர�தா�வாைர� �ன�� ெதாட��� வண�� வ�ப��
வ�தா�, க����� ெத�யாத எ��க� �ட அ��� ேபாவ�.
மன�� ேதா��� பய� அைன��� இ�லாம� ேபா��. ���க
��யாத ேநா�க�� �ணமா��. ��மண�தைடக�
����,வ�ைம ஒ��� ெச�வ� ����. சமய� ���� ேபா�
ேகரளா ெச�� இராம சேகாதர�க� நா�வைர�� ேச������



வா��க�. இ� இ�த யா��ைர�� ேபா� த���த ம�ற �ல
ஆலய�கைள� ப���� அ�ேய� இ�த யா��ைர ெச�ல
காரணமாக இ��த   இ� அ�ம� ஆலய�க�� �ர உ�சவ�ைத�
ப���� காணலா� அ�ப�கேள.

அ��யாய� – 5



5.����� வட�� நாத� ஆலய�

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ெகா� மர��� அ�� பா���� வட��நாத�

இ�நால�பல யா��ைர�� ����ைர ��� உ�ள இ��� பல
ஆலய�கைள�� த���ேதா�. அவ��� ஒ� ���ய ஆலய�
����� வட��நாத� ஆலய�. அ�ேய� ப�� ப�வ���
 இ��ேத பல �ைற ேகரள� ெச������ ����� ெச��
�வெப�மாைன த����� பா��ய� ��ட��ைல. அவன�ளா�
இ�த யா��ைர�� அ�பா��ய� ���ய�. வா��க� �ர�
உ�சவ���� ெபய� ேபான ேகரள��� �க� ெப�ற வட��
நாதைர த���கலா�.

இமயமைல ெச�� ���க�ைல நாதைர த���க ��யாதவ�க�
����� வ�� வட�� நாதைர த���க ���க�ைல நாதைர
த���த பல� ���� எ�ப� ஐ�க�. ஜமத�� ��வ�,
ேர�காேத� ஆ�ேயா��� மகனாக� �ற�தவ� பர�ராம�. இவ�
����� அவதாரமாக க�த�ப��றா�. ஜமத��
��வ�ட���த காமேத�� ப��� �ற��கைள அ��த
க��த��ய� எ�ற ம�ன�, அ�த� ப�ைவ� ���� ெச��
��டா�. 

 க��த ��யைன அ���� ப�ைவ ��� வ�தா� பர�ராம�.
இதனா� க��த��ய�� மக�க����, பர�ராம���� பைக
ஏ�ப�ட�. இதனா� அவ�க� பர�ராம�� த�ைதயான
ஜமத��ைய ெகா�றன�. இைதய��� அரச �ல�தவ� �� ேகாப�



ெகா�ட பர�ராம�, க��த ��ய� �த�வ�கைள அ��த�ட�
��காம�  21 தைல�ைற ����ய�க� பலைர�� அ��தா�.  

அதனா� ஏ�ப�ட பாவ�ைத� ேபா�க �ைன�த பர�ராம�,
�வெப�மா���� பல ேகா��கைள ��வ ����னா�.
அத�காக� கட� அரச�ட� ெச�ற அவ�, �வெப�மா�
ேகா��க��காக� ��ய இட�ைத உ�வா�க உத��ப�
ேவ��னா�. பர�ராம� வ�ண�ட� இ��� ெப�ற பர�ைவ�
ெகா�� கடைல ஒ��� உ�வா��ய ேகரள ேதச���
���க�ைல நாத� வ�� ேகா�� ெகா�ள ேவ��ெம��
�ைழ��றா�. எனேவ அவ� ���க�ைல ெச��
�வெப�மா�ட� மன� உ�க ��ண�����றா�.  

��ய �ல�பர��� ஒ� ேமடான இட���, �வெப�மா���
�த� ேகா�� அைம�க ����னா� பர�ராம�. அத�ப�
வட��� ப���� இ��த �ல�ைத ��ய ��� ேபா� உய���
ேகா�� அைம�தா�. �வெப�மா�, த��ைடய �வ கண�க��
ஒ�றான ��ேமாதர� எ�பவைன, ேகா����� நைடெப��
வ�� ப�கைள கவ��� வ��ப� அ���னா�. ஆனா�
ேபானவ� ����  வர��ைல. அ����த அைம� அவைன
க�� இ��த�.

அ�ேகேய அம��� �யான��� ���னா�.  ��ட ேநரமா���
��ேமாதர� வராததா�, உ�ேள ெச�றா� �வெப�மா�.
த��ைல மைற����த ��ேமாதரைன த� காலா� உைத�தா�.
அத� �ற� அ����த ��� ஒ�மயமா� ��றா�. ேகா��
ப� �ைறவைடயாத �ைல��, இைறவ� ேகா����� வ��
��டைத உண��த பர�ராம�, இைறவ�� ேகாப�ைத�
�ைற�பத�காக அவைர ெந� ெகா�� �����தா�. இதனா�,
இைறவ�� உ�வ� ெந���கமாக மா�ய�. 12 அ� உயர�, 25
அ� அகல� எ�� அள�� அைம�த இ�த இ��க� ��வ��
ெந�யா� ஆன�.  �வெப�மா� எ��த��யதா�
“����வ�ேப��” எ�றைழ�க�ப�ட ஊ� இ�� ����� என
ம����ள�. வடக�ைல நாத� இவ� எ�பதா� ��வட�� நாத�
எ�றைழ�க�ப���றா�. ேம�� �ஷபா���ர� எ��� ெத�
க�லாய� எ��� அ�ய�ப���ற�.  



  

����� நகர���  ைமய�ப���� ச�� உய��த
����ப���� �மா� 2000 ஆ��க���� ��ப�ட
இ��ராதான ஆலய� அைம���ள�. �க�� �ர�மா�டமான
இ�வாலய� �மா� 30 ஏ�க� �ல�பர��� எ�லாக
�ள����ற�.  �ர�மா�டமான ம��ட� நா�� ���க���
ேகா�ர வா��ட� அைம���ள இ�வாலய��� வட�� ம���
ெத�� வா��க� ெபா�வாக �� ைவ�க�ப���ளன.
ேகரள�பா��� ஓ�க� ேவய�ப�� ேத�� மர�ச�ட�க�
தா�������� பட� ேபா�ற அைம��� ���  �ைல ேம��
 ேகா�ர� அ�ப�ேய ெசா�க ைவ���ற�.  

இ�ேகா��� ஒ� �ற�பான வ�பா�� �ைற உ�ள�. அத�
�ரகார�,  �த�� நா� �ல�தான�ைத வண�க ேவ���. அ�
எ�ன �ல�தான� எ�� �ய�����களா? ��வட�� நாத�
பர�ராம�� ேவ��ேகா��� ெச� சா��� ெஜக�ேஜா�யா�
இ��க வ��� ஒ� ஆல மர�த��� ேதா��னா�. இ�த
ஆலமரேம ���ல�தான� எ�றைழ�க�ப���ற�. ெவ� கால�
இ�மர��ன��ேலேய ப�த�க�  �வைன வ�ப�� வ���ளன�.
 

ெகா��� இரா��ய��� அரச�, ��ன� இ��க�ைத �க��
வச�யான இட���� மா�� ஒ� ேகா��� ைவ�� வ�பட



��� ெச�தா�. ெத�வ�ைத ��ய இட��� ���� ��வ
ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�. ஆனா� அ�� ஒ� �ரம� இ��த�.

 

ஆலமர��� ஒ� ெப�ய ப��ைய ெவ�டாம� இ��க�ைத
அக�ற ��ய��ைல. மர��� �ைளகைள ெவ���ேபா�, அத�
ஒ� ப�� �ைல �� ����, �ைல ேசதமைட�� அபாய�
இ��த�. ஆ��யாள���� ம�றவ�க���� எ�ன ெச�வ�
எ�� ெத�யா� �ைக�த ேபா�, ேயாக���பா� ஒ� ��ேவா�
��வ�தா�. அவ� ெத�வ�ைத ��வ�மாக �� மைற���ப�
ப���� ெகா��, மர�ைத ெவ���ப� ஆ�க�ட� ேக���
ெகா�டா�. ெவ��த� ெதாட��ய�. அைனவ��
அ�ச����ப� மர��� ஒ� ��� �ட ெத�வ��� அ�ேக
எ��� �ழ��ைல. ெத�வ� அைன�� உ�ய சட��க�ட�
நக��த�ப�� ��ய இட��� ��வ�ப�ட�, அ� இ�ேபா� வைர
உ�ள�. ��ன� சா��ர�க�� வ��க�ப�ட ��க��ப�
இ�ேகா�� க�ட�ப�ட�. ��ன� ேகா�� எ���
�வெப�மாைன ேவ�ட��� �ர��ைட ெச�தா�� இ���
இ��க� ேதா��ய இட�ைத ��தமானதாக க�� ேபா��
வண����றன�.  ேம�� வா���� எ�ேர உ�ள
�ல�தான�ைத ���� வண�� ��ேட ஆலய��� உ�ேள
ெச���றன� ப�த�க�.  

இ�ேகா�� ெப��த�ச� கால��� க�ட�ப�ட�. ெப��த�ச�
ஏழா� ��றா��� வா��ததாக� �ற�ப��ற�; எனேவ
இ�வாலய��� உ�ள ��த�பல� 1,300 ஆ��க�
பழைமயானதாக இ��கலா�. இ�ேகா�� ��த மத�, சமண மத�
ம��� ைவணவ� ஆ�யவ�றா� பா��க�ப�ட�. ஆர�ப
நா�க��, பரேம�கா� பகவ��� வட��நாத� ஆலய���
உ�ேள இ��தா�. ஆனா� �ட�மா��க� ேகா��,
ெகா��க��� பகவ� ேகா�� ம��� அ�ம��வா� ேகா��,
வட��நாத� ேகா�ைல �ட பழைமயான� எ�� ேகா��
ஆவண�க� ெத�����றன.  

கால�ைய� ேச��த �வ�� ம��� ஆ�ய�பா ஆ�ேயா���
வட�� நாத��� ��பாக அவ�க� ெச�த �ரா��தைனக���
ப�ல���� �தமாக ஆ�ச�கர� �ற�ததாக ந�ப�ப��ற�.
இவ�க� ேகா��� 41 நா�க� க�� �ரத� இ��தன�.



 �வெப�மா� ஆ�யா�பா��  கன�� ேதா��, "ஆ�� �ைற�த
ந�ல ச����ர� ேவ��மா அ�ல� ��ட ஆ��ட� �றைம
இ�லாத ��டாளாக ஒ� ���ர� ேவ��மா?" எ�� �னவ,
அ�ைன�� தன��� ���சா�யான ச����ர�தா� ேவ���
எ�� ெமா�ய, அவ�� ‘அ�ப�ேய நட���’ என� �� மைற��
��டா�. �வ�� �ைனவாக, அவ�க� மக��� ச�கர� எ��
ெபய��டன�. இ�த� ேகா��� வ�பா� ��வைத��
��ஆ�ச�கரேர �ைற�ப��� ைவ�����றா�. 

ேகா�ர வா���� எ�ேர �ர�மா�டமான ��தைள  �ல �ள��
அத� ��ம �ட��, அ�ட நாக�க��, மா� ம� ஏ��ய
�வெப�மா� ��ப�� எ�லாக �ள����றன.  அ���
��வட�� நாத�� பட���� �� ெந� �ப� ஏ��
வ�ப���றன� ப�த�க�.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ேம�� ேகா�ர�

ேகா�ர��� ���� “ஓ� நம�வாய” எ��� ஐ�ெத���
ம��ர�ைத ஜ���� ெகா�ேட ��ற��� ேகரளபா�
�ர�மா�ட ேகா�ர வா�ைல� கட�� ��ற�பல�����
(ெவ���ரகார�����) �ைழ��ேறா�. உயரமான
ம���வ����� நல�பல����� இைடேய ஒ� கால���
அட��த ேத�� மர�கா� இ����ள�. ஆனா� இ�� �ல ேத��
மர�கேள எ����ளன. ஆ�கா�ேக அர�, ஆ�, ேவ��,
��வ�, பா�ஜாத மர�க� உ�ளன.

இ� ��ற�பல�ைத வல� வரலாமா அ�ப�கேள. �த��
இ�ேகா��� எ�ப� வ�பட ேவ��� எ�பைத� ���
அ����� பலைகைய� கா��ேறா�. அத� �ரகாரேம நா��
த���கலா�. ெவ���ரகார��� ��த�பல� என�ப�� நா��ய
ம�டப� உ�ள�.  

இ�ம�டப��� தா� ேகா�� ���ழா�க�� ேபா� கதக�,
ேமா��யா�ட�, ெத�ய� உ���ட நா��ய�க��, இைச�
க�ேச�க�� நைடெப���றன. அ��� ேகாசாைல ���ண�
ச�ன�.  ���ண பரமா�மா வல ���கர��� சா�ைட��, இட�
���கர��� ச�க�� ஏ�� பா��தசார�யாக எ�லாக த�சன�
த�த����றா�. ��வ ம�கல� �வா�க� �����ண��
சா��ய�ைத இ��  த���� இ�ச�ன�ைய அைம�தாரா�.   



�தா�சா�யைன வண�� �ரகார வல�ைத ெதாட��தா� வட���
�ரகார��� அ�ஜுன� ����ைய� கா��ேறா�. அ�ஜுன�,
வட�� நாத�� அ�ேஷக���காக க�ைக ��  ேவ��, தன�
��லா� �� உ�வா��ய ���த� இ�. ஊ���ள  இட�ைத� ���
ச�ர வ�வ��� �ண� ேபால க�� க�� வைல ேபா��
பா�கா���றன�.  

ச�� த�� வட��� �ரகார��� ம�� �வ� அ�ேக �ழ��
ேநா��ய  ஒ� �� ச�ன���  “�ைச கா�பா� ந�� அ��
பா����றா�. ஒ�ெவா� �ைசயாக ��� அம��� வ�வதா�
இ�ந��ெய�ெப�மா��� இ���நாம�. ஆ� கால��� �ழ��
ேநா�� அம�����த இவ� ��� ��தாக ��� ெத� �ழ��
�ைசைய ேநா�� அம�����தாரா�. த�ேபா� ெத�ேம��
�ைசைய ேநா�� அம����ளா�.  

வட������ �ழ�� ேநா�� வல�ைத ெதாட�� ேபா�
��வட�� நாதைர இ�தல���  �ர��ைட ெச�த பர�ராம���
��மாட வ��� ஒ� ச�ன� உ�ள�. இ��ட���தா�
பர�ராம� தன� அவதார� �ைற� ெப�ற �ற� ����
மைற�தாரா�. இ��ட��� இ��� ேகா�ர�ைத பா��� வண�க
ேவ��� எ�ப�  �ய�.  

�ழ�� �ரகார��� ந��� ��ேமாதர� ச�ன� அைம���ள�.
இ�வாலய�ைத காவ� கா��� �த கணமான இவ� ��ம
�க��ட�� பாைன வ��ட�� ��ற ேகால��� அ��
பா����றா�.  

அவ�ைடய வ�� ��ம��� வ��ைற� ேபால ���
இ��பதா� இ�ெபய�.  இவைர த���த �� வட�� �ைச ேநா��
���  கா� ��வநாதைர மன�� �யா��� வண��ய ��,
��ேமாதர� ச�ன��� எ�ேர, ம���வ�� உ�ள �� ��ேகாண
�ைள வ�யாக ��வட�� நாத� �மான��� தக��க �ட�ைத
(கலச�) பா��� வண�க ேவ��� எ�ப� ஐ�க�. 

 ��ேமாதர�� ��நாம� ச�வக�, ந�� ேதவ�ட� ம���த�
ப��ற மாணவ�, �வெப�மா�� ெதா�ட�, ேகரள��� தா�
ேகா�� ெகா�ள த��த தல�ைத ேத��ெத��க  �வெப�மா�
அ���யதாக��, ��� அைல��  கைள�� இ�� ஓ�ெவ����



ெகா����த ேபா� �வ பா�வ� இ�� ேகா�� ெகா�ள ேதா��
��ேமாதரைன இ�� உைத���  த��யதாக ஐ�க�.     

அ��� ெத��ழ��� உ�ள ச��தார எ�ற  ேமைட�� ஏ� ���
�ழ�� ேநா�� ���  �த�பர��� உ�ள நடராஜைர�� ெத��
ேநா�� ���  இராேம�வர� இராமநாதைர��  மன�� �ைன��
வண�க ேவ���. ந��ேக�வர�� அ��ைர�ப� ஆ�ேசஷ�
இ�ேமைட�� அம��� �வெப�மா�� ஆன�த தா�டவ�ைத
த���தாரா�. அ�த  ��ற நாத� எ�றைழ�க�ப�� நடராச��
ஓ�ய�ைத நால�பல���  வா���� அ��� த���கலா�.

வல�ைத ெதாட��� ெத�� ேகா�ர வா���� வ�த�ட� ெத��
ேநா�� ��� ெகா��க���� உ�ள பகவ�ைய மன��
�யா��� வண�க ேவ���.

ேகா�ர வா��� வல��ற� உ�ள அ�ம தார��  ஏ� ���
  இ��ஞால��டா �ட� மா��க� ெப�மாைள�� (பரத�),
 ஆ���  பரதைன ��ராம�� ச�ன��� அ��� �ர��ைட
ெச�ய உ�ேத�����தா�களா� வ�ேகைகமா��
ேவ��ேகா��ப� ��ன� இ��ஞால��டா�� �ர��ைட
ெச�தா�களா�.  ஊரக�த�ம�� ��வ�கைள��  �யா���
வண�க ேவ���. �ன��  ��ன� வட�� ேநா�� ����
வட��நாத�� தக��க� �ட�ைத� பா��� வண�க ேவ���.

அ����� �யாச �லா��� ெச�� “ஹ� ��கணப�ேய நம:”
எ�� எ�� �யாசைர வண�க ேவ���. அ��� ஒ� ��
ச�ன��� அ�� பா����  த�ம சா�தாைவ வண�க ேவ���.
அ��� ����த ச������ ெச�� அைத வண�� ேம���
அைம���ள நாகராஜாைவ வண�கேவ���.  

அ��� ஆ� ச�கரைர�� ச�ன��� உ�ள ச�� ச�கர�கைள
வண�க ேவ��� இ�வா� ெவ� ��ைற �������
நல�பல� எ�றைழ�க�ப�� உ� ������ ெச�லேவ���.  

நல�பல��� �ைழவா��� வா�� சயன� ம��� ��ற நாத�
இ�வ�� ஓ�ய வ��� அ�� பா����றன� ேகரள���
ஓ�ய பா��� �ற�த எ����கா�� இ�ேவா�ய�க�.
அவ�கைள வண��ய ��ன�  ந�� ேதவைர  வண�க ேவ���.  



�வெப�மா� ேகா��க�� ெபா�வாக ந��, �லவைர
ேநா��யப� அைம������. ஆனா�, இ�தல��� ந��
எ���ற� இ�லாம�, �ல� த� ம�டப��� இ���ற�.

�ரேதா ஷ� கால�க�� ம��� �வெப�மா� இ�த ம�டப���
எ��த�� ந���ட� ப�த�க��� அ��� �க��க�
நட�த�ெப���றன. ��ன� ��ற�பல����� �ைழ��
ேவ�ைட�ெகா� மகைன வண�கேவ���. �த��
��ற�பல��� அைம���ள ச�ன�க� எைவ எ�� கா�ேபா�
��ன� நல�பல��� இ�ச�ன�கைள வண�கேவ��ய
�ைறைய� ப��� காணலா�.  

நல�பல��� �வ-பா�வ� ம��� ஆ�ச�கரரா� ��வ�ப�ட
இராம�, ச�கரநாராயண�, கணப� ஆ�ேயா��� த�� ச���க�
உ�ளன. இ�த ஐ�� ெத�வ�க���� ஒேர ேநர��� ஒேர
மா��யாக வ�பா� நட�த�ப��ற� எ�ப� த���ற�பா��.

வட��� அைம���ள வ�ட வ�வ��லான ஏக தள, தா�ர
தக�களா� ேவய�ப�ட  சா��த ெதா�� வ�வ �மான��ட�
��ய  க�வைற��, �வெப�மா� ேம�� ேநா��ய �ைல���,
 ���ற� அைம������ ச����� பா�வ�ேத� �ழ��
ேநா��யப� அ��பா����றன�. இ�த ��ேகா��
அைன���� ெப�ய�.  வட��நாத�� ச�ன��� எ�ேர ச�ர
வ�வ, �ர�� �ைர�ட� அைம�த நம�கார ம�டப� உ�ள�.

உ� ���� அழ�ய ேவைல�ப�க�ட� ��ய நா��
��க��, ெவ������ ப��ர�� ��க�� உ�ளன.
உ��ைர���, ��ேகா�� �வ���� ைசவ ைவணவ ேபத�
இ�லாம� அழ�ய ��ப�க� அல�க����றன.  

ந��� உ�ள �� தள வ�ட வ�வ ��ேகா���
ச�கரநாராயண� அ�� பா���றா�.  எ�ேர  எ�� ��க�ட�
��ய �� நம�கார ம�டப� உ�ள�. வட�� நாத����
��ராம���� இைட�� அைம���ளதா� ம�யநாத� எ���
அைழ�க�ப��றா�. இ�ச�ன��� �ரசாத� ஏ��
வழ�க�ப�வ��ைல.

��றாவ� ��ேகா�� ��ராம����ய�. இவர�  ��ேகா��
�� தள �ைர�ட� ச�ர வ��� அழ�ய ேவைல�பா�க�ட�
��ய  ப�னா� ��க�ட� ��ய �க ம�டப��ட� எ�லாக



அைம���ள�. �டப���� எ�ேர வட��நாத� ம���
ச�கரநாராயண� ச�ன���ைட�� ��ய மஹாகணப� ச�ன�
ேம�� ேநா�� அைம���ள�.  

ேம�� வட��� ெத�� ேநா�� ேவ�ைட�ெகா� மக� ச�ன���
நல�பல��� அைம���ள�.  அைன�� ச�ன�க��� அழ�ய
��ப�க� க����� மன���� ����. இ� ேவ�ைட�ெகா�
மக� யா� எ�� காணலா� அ�ப�கேள.

�வெப�மா�ட� பா�பத அ��ர�ைத� ெபற ����ய
அ���ன�, அட��த கா����� �வெப�மாைன �ைன��
க�ைமயான தவ� இய��னா�. அவன� தவ�ைத� ப�ேசா����
பா��க ����ய �வெப�மா� �ராதக ேவடெமா� ���க
வாயவ�ட� அ�� எ��த��ன�.  

�வ� ேவ�வனாக��, பா�வ�ேத� ேவ�வ� ெப�ணாக��
அ�� வ�த சமய�, அ���ன�� தவ�ைத� கைல��, அவைன�
ெகா��� ேநா�க��� ��ேயாதன� அ���ய �க� எ��
அர�க� ப�� உ�வெம��� அ�� வ�தா�. அதைனய��த
அ���ன� அ�த� ப��ைய� ெகா�வத�காக அ�� எ�தா�.

அேத ேவைள��, அ�� ேவ�வனாக வ�த �வெப�மா��
அ�த� ப��ைய� ெகா�ல அ�� எ�தா�. இ� அ��க��
பா��த �ைல�� அ�த� ப�� இற�� ���த�.

இ��ைல��, அ�த� ப��ைய யா�ைடய அ�� �த�� ����
ெகா�ற� எ�ப�� அ���ன���� ேவ�வனாக வ�த ஈச����
வா��வாத� ஏ�ப�ட�. வா��வாத� ���ய �ைல��
அ���ன� ேவ�வைன ேநா��� த� அ�ைப� ெச���னா�.
ேவ�வ� அ�த அ�ைப� தன� அ�பா� எ��� ����னா�.

இ�ப�ேய, அ���ன�ட� இ��� வ�த அ��க� அைன���
ேவ�வனா� ���த�ப�டன. ��ன� இ�வ�� ம���த�
���தன�.

த��ட� அ��க� எ����லாம� ேபானதா� கவைலயைட�த
அ���ன�, அ����த மல�கைள எ���� �வ��க��� ேம�
��, ேவ�வைன எ���க� ேதைவயான ஆ�த�ைத வழ��ட
ேவ��னா�.



அ�ேபா�, அவ� �வ��க��� ேம� ��ய மல�க�
அைன��� ேவ�வ�� கால��� ெச�� ���தைத� க��
அ����யைட�தா�.

அத� �ற�தா� அவ��� ேவ�வ� உ�வ��� இ��ப�
இைறவ� �வெப�மா� எ�ப� ெத��த�. உடேன அவ�,
இைறவ� என அ�யாம� எ����� ச�ைட��டத�காக வ���
ம���� ேவ��னா�. அவைன ம���த இைறவ�, அவ�
����ய பா�பதா��ர�ைத வழ��னா�. 

அ���ன��� இைறவ� ேவ�வ� உ��� கா��ய��த
ேதா�றேம �ராத� (ேவ�வ�) ேதா�ற� எ���, இ�வ���
இ���� இைறவைன� �ராத���� (ேவ�வ����) எ���,
பா�பத���� எ��� ெசா�� வ�ப���றன� எ��
�ராண�கைதக� ெத�����றன.

ேகரளா�� ேவ�வ� உ�வ��� இ���� இைறவைன�
�ராத���� (ேவ�வ����), பா�பத���� எ�ற ெபய�க��
அ�லாம�, ‘ேவ�ட�ெகா�மக�’ (ேவ�ைட�ெகா� மக�) எ�ற
ெபய�� வ�ப�� வ���றன�.

அத��� காரணமாக, அ�� ��ைதய �ராண�கைத��
ெதாட���யாக ேம�� ஒ� கைத ெசா�ல�ப��ற�.



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ேவ�ைட�ெகா� மக�

அ���ன���� பா�பத அ��ர�ைத வழ��ய �வெப�மா��,
பா�வ�ேத��� அ�த�கா��� ேவ�வ�களாக� ெதாட��� �ல
கால� இ��தன�. அ�ேபா� அவ�க���� �ற�த ஒ� ஆ�
�ழ�ைதைய அ�த� கா��ேலேய ���� ெச����டன�.

ேவட�க�� தைலவ� அ�த� �ழ�ைதைய எ��� வள���
வ�தா�.ேவட�க�� தைலவ� பராம���� வள��த அ�த�
�ழ�ைத ��வனாக இ��த ேபாேத, அ�� எ�த�, எ��கைள
����த� எ�� ப�ேவ� �ற�கைள வள���� ெகா�ட�.
அேதா� ம����லாம� ����கைள�� அ�கமாக� ெச�ய�
ெதாட��ய�.

அவ� ெச�த ����களா� அ�த� கா����� வா��� வ�த
��வ�க� தவ�ய�ற ��யாம� த��தன�. அவன�
ெதா�ைலகளா� ெப�� பா��பைட�தன�.  

அதனா� கவைலயைட�த ��வ�க�, அ�த� ��வனா� ஏ�ப��
ெதா�ைலகைள� ப��� �ர�மா�ட� ெச�� �ைற��டன�.
அதைன� ேக�ட �ர�மா, �வெப�மா�ட� ெச��
ெத�����ப�� ெசா�� ஒ���� ெகா�டா�. 

��வ�க� அைனவ�� �வெப�மாைன� ெச�� பா��தன�.
அவ�, ��வ� �ைளயா�டாக� ெச�வைத� ெப��ப��த
ேவ�டா�. அவ� ெப�யவனாக வள��த�� ச�யா���வா�
எ�� ெசா�னா�. அவ�க���� �வெப�மா� ெசா�வ� ச�



எ�� ேதா��யதா�, அ����� ���� அ�த� கா�����
���� வ�� ��டன�.

அ�த� ��வ� வள��� ெப�யவனான ���� தன� ����கைள
����� ெகா�ள��ைல, அ����த ��வ�க�, அவ�கைள�
ேத� வ�பவ�க� எ�� அைனவ���� ப�ேவ�
ெதா�ைலகைள� ெகா���� ெகா�ேட இ��தா�. அவ�ைடய�
ெதா�ைலகைள� ெபா��க ��யாத ��வ�க�, இ��ைற
����ட� ெச�� �ைற��டன�. அதைன� ேக�ட ���,
அவ�ைடய ெதா�ைல இ� இ��கா� எ�� ெசா��
அவ�கைள� ���� அ��� ைவ�தா�.

அத� �ற� ���, அவ��� ��பாக அ�தண� உ���
ேதா��� த��ட���த த�க��லான உைடவா� ஒ�ைற�
கா��னா�. அத� அழ�ய ேவைல�பா�க�� மய��ய அவ�
����ட�, தன�� அ�த உைடவாைள� த��ப� ேக�டா�.
உடேன ���, ‘உைடவாைள எ�ேபா�� வல� ைக���, ��
அ�ைப இட� ைக��� ைவ��� ெகா�ள ேவ���’ எ��
ெசா�� வழ��னா�.

அதைன� ெப��� ெகா�ட அவ�, அ�த உைடவாைள வல�
ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள ேவ�����ததா�, இட� ைக��
இ���� ��, அ�ைப� பய�ப��த ��யாம� ேபான�.
அதனா�, அவ� ெச�� வ�த ����க� அைன��� �ைற��
ேபான� ம�����, அவனா� �ற��� ஏ�ப�� வ�த
ெதா�ைலக�� இ�லாம� ேபான�.

இ��ைல�� அவ� ��� ேதா��ய �வெப�மா�, அவைன�
ெத�ப����� ெச��, அவைன ஏ���ட��� காவ� ெத�வமாக
இ����ப� அ��� ைவ�தா�. அ����� �ள��ய அவ�,
ப�ேவ� ப��கைள� கட�� ேகரள மைல�ப���� வ��
ேச��தா�. அ����தவ�க� அவ��� வரேவ�ப��த�
ம�����, அவைன� த�க� கா��� கட�ளாக இ��க��
ேவ��ன�. அவ�� அத��� ச�ம��தா�. அவ�க� அவ���
அ�� ேகா�� அைம�� ‘ேவ�ட�ெகா�மக�’ எ�� ெபய��
வ�பட� ெதாட��ன�.

இ�ேகா���� �த� �தலாக வ�பா���� வ�� ப�த�க�,
இ���ள �யாசமைல�� ‘ஹ� ��கணப�ேய நமஹ’ எ��



த�கள� ைககளா� எ�� மஹா கணப�ைய
ேவ���ெகா��றா�க�.

இ�வா� ேவ���ெகா�டா� அ��த �ைற இ�த ஆலய����
வ��ேபா�, த��ைடய வா��� உய��த �ைலைய
ெப����பா� எ�ப� ந���ைகயாக உ�ள�.

இ� நல�பல��� அைம���ள இ�ச�ன�கைள எ�வா�
வ�படேவ��� எ�� காணலா� அ�ப�கேள. �த��
வட��நாத� ச�ன��� ம� வ��� �ள��� வா��ைய
வண��ய �� வட��நாதைர வண�� ��ன� இடமாக ெச��
அவ��� ���ற� உ�ள பா�வ� அ�ைனைய வண�க
ேவ���, ெபா�வாக ேகரள ஆலய�க�� ேகா��ைய தா��
ெச�வ��ைல எ�ற ச��ரதாய� இ�ேகா���
கைட���க�ப�வதா� ேகா�� வைர ெச�� ��� �� வலமாக
வ�� மஹாகணப�ைய வண�க ேவ���, அ���
ச�கரநாராயணைர வண��, ��ராமைர வண��ய �� ����
வ�� ச�கரநாராயண�, மஹா கணப�, பா�வ� – வட��நாத�,
 மஹா கணப�, ச�கரநாராயண�, ��ராம� ச�கரநாராயண�,
��ராம�   ச�கரநாராயண�, மஹா கணப�, பா�வ� – வட��நாத�
எ�ற �ைற�� வண�க ேவ���.    

இ�வா� வட��நாதைர�� இராமைர�� நா�� �ைற��,
ச�கரநாராயணைர ஆ��ைற�� வண�கேவ���. இவர�
ச�ன��� �ரசாத� எ��� வழ��வ��ைல . ஆலய���
அைன�� அைச�� ம��� அைசயா ெசா���க� பா�காவல�
இவேர. 

�ைதைய மண�த ��ன� இராம� ��ைல����� அேயா����
ெச�� ெகா����த ேபா� அவைர பர�ராம� எ��ெகா�டா�,
அவ� ைவ�த ேபா���� ெவ�� அவர� ச�� அைன�ைத��
இராம�ரா� ெப�றா�.  அ�ேபா� இராம� ��யபகவா� அ��த
ேத�� பய����ெகா����தா� எ�பதா� ெத�� ப�க� உ�ள
��யைர��, �வ��� வைரய�ப���ள   நர��மைர��
வ�ப���றன�.

வட��நாத��� அ�ேஷக� ெச�ய�ப�ட ெந� அ�ப�ேய
உைற�� உ�ள� ���க�லாய ப� மைல ேபால கா��
அ����ற�, அத� ேம�  ேகரள��� �வெப�மா���



அல�கார� ெச��� �ைற��  ��க�க�, ப���� �ைறக�
ம��� நாக�க�ட� எ�லாக அல�கார� ெச������றன�.
ஐயைன த�சன� ெச��� ேபா� நா� ந�ைமேய மற��ேறா�,
மன� ஆன�த�ப���ற�.  இ��க��� ேம� அ�ேஷக�
ெச�ய�ப�ட ெந�ைய வா��� சா���டா�, நா�ப�ட ேநா�க�
���. �ழ�ைத ேப� இ�லாதவ�க��� �ழ�ைத� ேப�
�ைட���. மாணவ�க��� �ைன�� �ற� அ�க���� எ�ப�
ஐ�க�. பா�வ� ேத� ��ற ேகால��� அ�� பா����றா�.   

மஹா கணப� ச�ன� ெவ�மாட�ேகா�� எ���
அைழ�க�ப���ற�. மஹா கணப��� அ�ப� ெந�ேவ�யமாக
சம����க�ப���ற�. ஒ� கால��� வட�� நாத���
உ�தராயண கால��� 12 நா�க� உ�சவ� �ற�பாக
நைடெப���ெகா����த�, ப�ேவ� காரண�களா�
அ���சவ� நைடெபறாம� ேபான�. ஒ� சமய� கஜானா கா�
ஆ��ேபான சமய� ேயாகா���பா� அவ�க� கன�� ேதா��ய
ப� மஹா கணப� �ைலைய அக��� பா��தேபா� �ேழ ஒ�
�லவைற இ��ப� ெத��த�. அ�� �ைறய  ெபா���,
 நைகக��, இ��த�, �லவைற�� ஒ� த�க�ப�� ஒ���ததா�
அைத ����� வைக�� ப���� ��ப� உ�ள�, ப�த�க�
ெச�வ� ேவ�� அ�ப��ைய ெதா�� வண����றன�.

�லவ���, இர� எ�� ம��� ேம� நைடெப�� ‘����கா
வ�பா�’ எ�� வ�பா�ைட� ெதாட���, 41 நா�க� பா���
வ�தா�, வ�ப�பவ�க� �ைன��� அைன��� ெசய�க��
ெவ��யைட��. இ�த இர� ேநர வ�பா�����
ேதவேலாக��ன� பல�� வ�வதாக��, அவ�க� வ�ைக��
இைட�� எ��� ெச�� �ட��டா� எ�பத�காக, இ�� வ��
வ�ப�� ப�த�க� வ�பா���� இைட�� ேகா����
ெவ�ேய� ெச�ல அ�ம��க�ப�வ��ைல. இர� வ�பா�
��வைட�த ��னேர ேகா�ைல ��� ெவ�ேயற ����.
இ�ேகா���� வ�� வ�ப�� ப�த�க���, அவ�க��
ம������� ேதைவயான அைன�� வள�க�� �ைட���
எ�ப� ந���ைகயாக இ���ற�.

அ��த� �ைட�க ேதவ�க��, அ�ர�க�� பா�கடைல வா��
எ�ற பா�ைப� ெகா�� கைட�தா�க�. அ�த பா�� வட��நாத�
க�வைற ������� வாச��, ம�யாக இ��பதாக ந���ைக



�ல��ற�. இதனா�, �ரேதா ஷ� கால�க�� இ�த ம�ைய�
தைலைம அ��சக� ம��� அ��� ஒ� எ���வா�.  ��கால���
வா��யான� இ�ம��� அம��� �ைசைய த�����
ெகா����த�. அதனா� ப�த�க� அ�ச� ெகா�டன�. ஒ�
சமய� ஒ� கர�� ந���� வா��ைய அ����� அக�ற �ய��
ெச�தா� அவ� வா���� வாைல� ���� இ����ெகா��
ெச�றா� ஆனா� அ� வள��� ெகா�ேட ெச�ற�.  வட��
ேகா�ர�ைத அ��� உ�ள ேகாக���� ெகா�� அவைர�
த��ய வா�� �ள� ��வைத��  த� உடலா� �ைற�த�.
ேவ� வ���லாம� கர�� ந���� க�டைன ேவ��னா�.
க�ட� ேதா�� வட�� ேகா�ர��� ேம� அம��தா�. க�டைன�
க�ட�ட�   வா�� மைற�த�. அத����ற� வா�� ம���
வ�வ��ைல. எனேவ அ�ம�ேய இ��� வா��யாக
வண�க�ப���ற�.  க�ட�� எைட தா�காம� வட�� ேகா�ர�
��� சா��� ��டதா�.  

����� வட��நாத� ேகா�� ‘ெப��த�ச�’ எ�பவர� கால���
க��மான� ெச�ய�ப�� ��வ��க�ப�� வ�த�. அவர�
கால����� �� ந����க�� ��வாக��� �� வ�த�. இ�த
ந����க�� இ��� ஒ�வ� ‘ேயாக���பா�’ எ�� ெபய��
��வாக� தைலவராக� ேத�� ெச�ய�ப��, ��வாக�
நைடெப�ற�. அத� �ற�, ெகா�ல� ஆ�� 981–��� ��
ெகா��ைய ஆ�ட ம�ன�, ராஜா ச�த� த��ரா� எ�பவர�
கால���, இ�த நைட�ைற மா�ற�ப��� ேகா�ைல�
ெபா�ம�கேள ��வ��க� ெதாட��ன�.

ம�ன�� கால���, ேகா�ைல� ����� அைம����த ேத��
மர�கா�ைட அ��பத�� ��� ெச�ய�ப�ட�. அ�ப�� ம�க�,
அ����த மர�கெள�லா� �வெப�மா�� சைட��யாக�தா�
இ����. அைத அ��க��டா� எ�� எ���� ெத���தன�.
ஆனா�, அவ�க�� எ����கைள �� அ����த கா�
அ��க�ப�ட�. அத� �ற� இ�த� ேகா��� நா�ப��ெயா�
நா�க� வைர நட�த�ப�� வ�த ���ழா நட�த ��யாம�
ேபா���ட� எ���றன�.

க�ட� அம��ததா� வட�� ேகா�ர� ��� சா����ள� எ��
�த�� பா��ேதா�, இ� ம�ற ேகா�ர�க�� �ற�ைப� ப���
காணலா� அ�ப�கேள.  ெத�� ேகா�ர� ெகா��க��� அரசரா�



க�ட�ப�டதா� அத� அ��� இ��� ப�த�க� ெகா��க���
பகவ�ைய வ�ப���றன�. ஒ� கால��� மரண த�டைன
���க�ப�ட ��றவா�க� இ�வா�� வ�யாக ெகாைல�
கள���� அைழ���ெச�ல�ப�டன� எ�பதா� இ�வா��
வ�யாக யா�� ெச�வ��ைல ���ேய இ����ற�. �����
�ர��� ம��ேம ஒ� நா� �ற�க�ப���ற�.  ஒ�
���கா���ைக �ன�த�� ��வம�கள� �வா�க�
வட��நாதைர ெத�� ேகா�ர��� அ��� உ�ள ம���
�மாரந���� நைடெப���ற ���கா���ைக உ�சவ�ைத
பா����ெகா����தாரா�, எனேவ ���கா���ைகய�� வட��
நாத���  ஒ� �ைஜ இ�� நைடெப���ற�.

�ழ�� ேகா�ர��� உ�ள அைற�� ஒ� ேபா�� இரக�யமாக ஒ�
�ைஜ ெச�� வ�தாரா�, எ�ன �ைஜ எ�� அ�ய ����ய
ராஜா ஒ� ஒ�றைன அ��ப அவ�� இரக�யமாக �ைஜைய
பா��தாரா�, பகவ� ேசைவையதா� அவ� ெச�தாரா�. �ைஜ��
�ைற�� ஒ� ச�� ேதா��யதா� அ�� அ�த ஒ�ற�� க�க�
��டா�ன. அத����� அ�வைற �ட�ப���ளதா�. ேம��
ேகா�ர���� ெவ�ேய ெகா� மர� ம��� �ல�தான�
அைம���ள�.  

����� �ர� ���ழா

ேகரள மா�ல� ����� வட��நாத� ேகா�� அைம������
ேத���கா� ப����, ஒ�ெவா� ஆ��� ���ைர மாத���
வ�� �ர� ந�ச��ர நா�� ‘����� �ர� ���ழா’
நட�த�ப��ற�. இ�த� ேகா���� எ��� உ�ள பாரேம�கா�
பகவ�, ��வ�பா� பகவ� ஆ�ேயா� வட��நாதைர� பா����
�ர� நா� தா� ‘����� �ர� ���ழா’ எ���றன�. இ�த�
���ழா வட��நாத��� ம��� நட�த�ப�வ��ைல. �����
ப���� இர�� ம�டல�க�� சா�பாக இ��ர��
ேகா��க�� �ர� ���ழா�� ப�ேக�ப� 200 வ�ட�களாக
ெதாட�� மரபாக அ�ய�ப��ற�. வாண ேவ��ைகக�ட� த�க
�லா� அ�க� ���ய யாைனக� ஊ�வலமாக வ�வ� இ�த
���ழா�� க�ெகா�ளா கா��யா��. உல�� �க��ற�த
ேகாலாகல� ���ழா�க�� ஒ�றாக ���� �ர� ���ழாைவ
‘�ென�ேகா’ அைம�� அ��க�����ப� ஒ� ெப�ைம���ய
�ஷயமா��. 



பரேம�கா�, ��வ�பா� ஆலய�க� த�ர இ��� 8 ��ய
ஆலய�க� த�க� சா�பாக, �ர� ���ழா�� தலா 3 �த� 14
யாைனக� வைர ப�ேக�க� ெச���றன. ெந��தல�கா� பகவ�,
கர��� பகவ�, அ�ய� ேதா� பகவ�, ல��� பகவ�,
�ர�ேகா��� கா� பகவ�, ெச���கா� பகவ�, பாணா
����ப�� சா�தா, க�ம�கல� சா�தா ஆ�யைவேய �ர�
���ழா�� ப�ேக��� ஏைனய �� ஆலய�க�! ஒேர இட���
�மா� 65 யாைனக��� ேம� - அழ�ய ஆபரண�க�,
அ�கல�க�, வ�ண� �ைட ச�த� ஊ�வலமாக� ெச��,
வட��நாத� ஆலய வளாக��� வ�ைசயாக ��� அ��தமாக�
கா�� த�� அழைக� பா��பத�ெக�� உலெக��������
ப�த�க� வ�� ����றன�.

 

  

 

�மா� 36 ம� ேநர� நைடெப�� இ����ழா�� யாைனக��
 அல�கார� ம��� வ�ணமயமான �����ைடக�
ஆ�யவ�ைற� கா�பத�காக��, ப�ச வா��ய�, ம��� பா��
ேமள இைசைய இர��க��, அ��தமான வாண ேவ��ைகைய
க�� இ��ற��  ேகரளா, த�ழக� ம����லாம�, க�நாடகா,
மகாரா��ரா உ�பட பல மா�ல�க�� இ���� ���லா
பய�க� அ�க அள�� வ�வா�க� எ�ப� ����ட�த�க�.
இ� ஒ� ம��� வ�ண��� கவ������� ெவ��பா�



எ�பேதா�, த��ைடய அ��த� கா��யா� இ� அைனவைர��
 கவ��ற�.

200 ஆ��க��� ��ன� ச�த� த��ரா�, வட�� நாத�
���ேகா�ைல ஒ�� இ��த ேத�� கா��ைன அ��� ெப�ய
ைமதான�ைத உ�வா�� இ��ர�ழாைவ ஆர���தா�.

இ�� பரேம�கா� ம��� ��வ�பா� ஆ�ய இ� பகவ�
ஆலய�க��� இைட�� நைடெப�� �����ைட மா���
ேபா��யா��.

ச�த� த��ரா� வட��நாத� ேகா�ைல� ������த ப��
ேகா��கைள ஒ���ைண�� ����� �ர� �ழாைவ ஒ� ெப�ய
ம�க� ���ழாவாக� ெகா�டா��ப� உ�வா��னா�. அவ�
 இ�ேகா��க� ேம��� �� எ��� �ழ��� �� எ��� ���க
உ�தர��டா�. ேம��� �� ��வ�ப�யாக க�ம�கல�,
ல���, அய�ேதா�, ெந��ல�கா� ம��� ���யமான
��வ�ப� ேகா�ைல உ������த�. பரேம�கா� என�ப�ட
�ழ��� �� ேம�ெகா�� பரேம�கா� ேகா��, கார���,
ெச���கா�, �ர�ேகா�ட�கா� ம��� பல��க�ப��
ஆ�யவ�ைற உ������த�. இ�த� �ர� வட��நாத�
ேகா�ைல ைமயமாக� ெகா����த�, எ�லா� ேகா��க��
த�க�ைடய �ர�கைள (�� ஊ�வல�ைத) �லெத�வமான
�வ��� ம�யாைத ெச��த அ�� ����� எ��த����றன�
எ�ப� ஐ�க�.

�ர� ���ழா��� ஏ�நா�க��� ��ன� பரேம�கா� பகவ�
ேகா�� ம��� ��வ�பா� �����ண� ேகா��க�� �ர�
���ழா ெகா�ேய�ற� நைடெப��. ெகா�ேய�ற�ைத ெதாட���
நா�காவ� நா� , �ழ�� அ��� ,ேம�� அ��� �வரா�
ர��� எ��ற ைமதான��� ��வா�க�. மாைல 7.15 ம���
வாணேவ��ைக ஒ� ம�ேநர� நைடெப��. இ�� இர��
அ�க�� பல ��ைமயான வாண�கைள �� ம�க��
ைகத�ட��� ேபா�� ேபா�வா�க�. ��வ�பா� அ���,
பரேம�கா� அ��� அ��� அல�க��க�ப�ட யாைனக��
அ�வ��ைப நட��வா�க�. பரேம�கா� அ�
அ�கரசாலா���, ��வ�பா� அ� ச�� �ஷ� ெசாைச��
ப�� ைமதான���� இ�த வ�ண ஜால அ�வ��ைப நா�கா�
நா��, ஐ�தா� நா�� நட��வா�க�. இ�� யாைனக��



ெந���ப�ட�, அத� ���� ���க�ப�����
வ�ண�க�பள�, ம��றகா��, ��யா�� ெச�ய�ப�ட
சமய�, ஆலவ�ட� ,ெவ�சாமர� எ�� க���� ���தாக
அைம��. �ர� ���ழா அ�� 20��� ேம�ப�ட
ேகா��க����� ���ரக�க� அ�வ��� வ�� �����
வட���நாத� ேகா��� ���.

����� �ர� ���ழா�� ம�ெறா� ���யமான அ�ச�
யாெத��, ெச�ைட, ம�தாள�, எட�கா, ��லா ம��� ெகா��
உ���ட பார�ப�ய இைச�க��க� இைச�க�ப�வ� ஆ��.
ப�சவா��ய� அ�ல� ப�ச�ேமள� அ��பைட�லான இைச
�க�����, 200��� ேம�ப�ட இைச�கைலஞ�க� ப�ேக���
இைச�க���, பா���� அனவைர�� ெம�மற�க ெச�����.
வட���நாத� ேகா��� �� இல��தாரா ேமள வா��ய�
இைச�க�ப�வ� ���யமான �க�வா��. இ�த இைச
�க���ைய, ெப�வன� ��ட� மரா�, ��� தைல�ைற���
ேமலாக அர�ேக�� வ�வ� ����ட�த�க�.

100��� ேம�ப�ட யாைனக�� அ�வ��ைப காண��,
உல�� ப�ேவ� ப��க����� ம�க� இ�த ���ழா���
வ�ைக த���றன�. இ����ழா�� ���ய �க��க�� 30
யாைனக�� ம�ற �� �� �க��க�� 70 யாைனக��
ப�ேக���றன. யாைனக� த�க� �க�ப���� அ��� த�க
ஜ�ைககளா� ஆன ெந�ப�ட�, ம��ற�களாலான ஆலவ�ட�,
எ��� ��களா� ஆன ெவ�சாமர�, ���களா�
ெதா��க�ப�� ����டா இைவக� யா�� யாைனக�� ��
அம�� அ�பா�களா� பா�ைவ�� ைவ�க�ப��. இ�த
கைலநய��க ஆபரண�க� யா�� பரேம�கா� ம���
��வ�பா� ேகா��க�� வ�வைம�க�ப���றன.

ேமஷ மாத (���ைர) �ர�த�� அ�காைல கணப� ேஹாம�,
காைல ஏ� ம�யள��  க�ம�கல�� சா�தா �தலாக யாைன
ேம�   எ��த�� ெத�� ேகா�ர நைட வ�யாக �ைழ��
வட��நாதைர வண�� �ர��� உ�சக�ட�ைத �வ�� ைவ�பா�.
��ன� இ��ர��� கல�� ெகா��� பகவ�க� ஒ�ெவா�வராக
 ப�ச வா��ய �ழ�க��ட� அல�க��க�ப�ட யாைன ேம�
ஆேராக��� 14 யாைனக�ட�  ஊ�வலமாக வ��
 வட��நாதைர வண�� ��ன� த� ேகா���� �����



ெச���றன�. ம�ய� 2  ம� வைர இ�வா� பகவ�க� வட��
நாதைர த�����றன�.

அ��த� ‘மட��� வர�’ எ�� ப�சவா��ய ேமள�.  200
கைலஞ�க� ���, ம�தள�, �ர��ப�, ��ப�, எட�கா ேபா�ற
வா��ய�கைள �ழ��வா�க�. ம�ய� இர�� ம��� வட��
நாத� ேகா����� “இள���தர ேமள�” ஒ��க� �வ���.
�டேவ �ர� ,�ர�ப�, ெகா��, எ�� ஏக�ப�ட வா��ய�க�
இைண�� வன� அ�ர இைச �ழ���.

ம�ய� 2:30 ம�யள��  பரேம�கா� பகவ� 15 யாைனக�ட�
 �ற�ப��  ேம�� வாச� வ�யாக வ�� வட��நாதைர வண��,
ப�ச வா��ய க�ேச��� �� ெத�� ேகா�ர��� வ�யாக
ெவ�ேய ேபா�� வட�� ேநா�� அ�வ��� ����றன.

��ன� ��வ�பா� பகவ� 15 யாைனக�ட� வட�� நாதைர
வண��ய ��ன�  ெத�� ேகா�ர வ�யாக ெவ�ேய வ��
பரேம�கா� பகவ��� யாைனக�� அ�வ����� எ�ேர
அ� வ����றன�.

அ�� சா�� ெபா� மாைல� ெபா��� இ�வ����
இைட�லான �ைட மா��� ேபா�� ஆர�பமா��ற�.
 வாரண�க� ஆடாம� அைசயாம� த�க�� கா�கைள ம���
அைச�தவா� ��க அத� ேம� �����பவ�க� அழ�ய வ�ண
வ�ண� �ைடகைள மா����றன�, ஒ�வ� ஆலவ�ட�ைத
���� ����� ெகா�� ���றா�, ஒ�வ�  ெவ� சாமர�கைள
 ேந���யாக ����றா�. �மா� இர�� ம� ேநர� இ�த
�����ைட மா��� �க��� நைடெப���ற�.

����� �ர� ���ழா�� உ�ச�க�ட வ�ணகேளபர� இ�தா�.
இைத� ெதாட��� ேம�� ேகா�ர� அ�������
�ல�ப��தர�� �ழா �ைற� ெப��. �ைட மா�ற� �க���
���த �� பரேம�கா� பகவ� த� ஆலய� �����றா�.  

ம�ப��� இர� 11 ம�யள�� 7  யாைனக�ட�, ப�ச
வா��ய�க�ட� �ற�ப�� ம�க�ட� எ�ற இட�ைத இர� 2
 ம�யள��  அைட�றா�. 3 ம�யள�� இ����ழா��
��தா��பாக வாணேவ��ைக �க��� �வ����ற� வ�ண
வ�ண  வாண�க� இரைவ பகலா����றன, அ�� ேவ��க�,
பல �தமான வாண ேவ��ைகக� �மா� இர�� ம� ேநர�



நைடெப���ற�. இ�ல�க�� மா��� அம��� இ�த அ��த
ஒ� -  ஒ� கா��ைய  க�� க����றன� ப�த�க�.  

���� �ர��� ெமா�த� நா�� �ைற வாண ேவ��ைக
நைடெப��. அ��  ஏழா� நா� நட��� ‘சா��� ெவ��க���’,
�ைற� நா� மாைல, ம��� ெத�வ�க� �ைடெப�� த�தம�
இ���ட���� ����� ேபா�, அ�காைல�� நட���
வாணேவ��ைக�� �க� ெப�றைவ. இ�வா� உலக��க� ெப�ற
����� �ர� ���ழா இ�தல��� �ற�பாக  நைடெப���ற�.

ஒ�ெவா� ஆ���, ஆ� மாத� �த� நா�� இ�ேகா���
அ�ட �ர�ய மஹா கணப� ேஹாம�� அைத� ெதாட���
‘யாைன��� �ழா��’ �ற�பாக  நட�த�ப��ற�. இ��ழா��
ேபா�, இ�ேகா��� ெத��� ேகா�ர வாச�� அ�வ���
���� யாைனக���� கஜவ�பா� ெச�ய�ப��. இ��
கல��ெகா��� ப�த�க�, யாைனக��� உணவ���
ம����யைட��றன�. நா�� வ�ட���� ஒ� �ைற
கஜ�ைஜ�� நைடெப��ற�. இ�ேகா��� �வரா��� நா�க��
ேகா�ைல� ����� ல�ச �ப� ஏ�ற�ப��ற�. இ�வைர
வட��நாத� ஆலய�ைத த�சன� ெச�ேதா�, வா��க� இ�
������ அைம���ள �ர��� ���ய ேகா��களான
பரேம�கா� பகவ� ம��� ��வ�பா� ���ண� ஆலய�கைள
த���கலா�.
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6.����� பரேம�கா� பகவ� ஆலய�

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ேகரள��� பகவ� ஆலய�க�� �க�ெப�ய� இ�வாலய�.
��றா��கைள� கட�த வரலா��� ��ன�ைய� ெகா���ள
இ�ேகா�ைல�ப�� ஏராளமான �ராண�கைதக��
�ற�ப���றன. இ�தல� வட��நாத� ஆலய���� அ���,
 ������ �ர��தமான �வரா� ர��� ப����
அைம���ள�. இ�ேகா�� காைல 5 ம������ 11 ம�
வைர �ற�க�ப��ற�. �ர��தமான ����� �ர� ���ழா��
ப�� ெப�� இர�� ���யமான ேகா��க�� இ���
ஒ�றா��.  பாைற ேம� அைம���ளதா� இ�ெபய� ெப�றதா�.
ஆ�ர� ஆ��க� பழைமயான ஆலய� எ�றா�� ேகா�ர�
��தாக �����ற�. “ேத� சரண�” எ�ற வரேவ�� எ����க�
ந�ைம வரேவ���றன.   



  

இ�வாலய��� தல �ராண� இேதா. ���பா� தரவா��
���ப��� க�ணவ� நாய�, ��மட���� பகவ��� அ�ய�த
 ப�த� (��������� 80 �.�. �ர��� உ�ள மல��ர�
மாவ�ட��� இ���� �க�ெப�ற ச�த மாதா ேகா��). இவ�
அ�� ெச��  பகவ�ைய தவறாம�  த����� ெகா�� வ�தா�.
 வயதானதா� இ�வள� �ர� வ�� த���க��யாம� ேபா�ேம
எ�� இவ� கல�� ��ற ேபா�, பகவ� கவைல�படாேத, �
எ�ைன த���க இ�ேக வர ேவ�டா�, நா� � இ����
இட����  நாேன வ��ேற� எ�� அவர� தாழ��ைட��
அம��� �����  வ�தாளா�.  �த�� வட��நாத� ஆலய���
இ��த அ�ம� ச�ன� த�ேபா� உ�ள இட���� மா�ற�ப�ட�.
    

பகவ� அ�ட�ஜ ���ைகயாக வா�, ேகடய�, ம�, ���ல�,
அர�க�� தைல, த�ட�, ��, கபால� த� ���கர�க��
தா��. வல� காைல மட�� இட� காைல ெதா�க��ட ேகால���
 த�க கவச��� எ�லாக ச�வாபரண �ஷ�யாக    அ��கா��
 த���றா�. அ�ர� தைலைய தா�����தா�� அசர ைவ���
அைம�யான ���க� ெகா�� அ�� பா����றா� பகவ�.
எ��� ���கர�க�� ப� ேவ� ஆ�த�கைள தா��ய வ�ண�
எ�ேபா�� எ� ப�த�கைள கா���ேற� எ�� உண���ய
வ�ண� ஓ�� உய� வ�வமாக  அ�ைன   �ள����றா�.
ப�ரகா�தா� இ�� பகவ�யாக இ���றா�. ‘உ��ர����’



எ�ப� அவ� இய�� காரணமாக� �ற�ப�� ெபய�. ஆனா�,
இ�� பகவ� சா�த வ��� கா��ய���றா�.  அ�பா�� �ைல
மர�தா� (தா�) ஆன�. 1977� ஆ�� ��தாக �ர��ைட
ெச�ய�ப�ட�.  

அ�ம��� எ�ேர ேமல�கா� பகவ� ச�ன� அைம���ள�.
அ�வ�ம� ச�ன��� வ�ைச�� ப�த�க� ���
ெகா����தன�. எத�காக எ�� �சா��த� ேபா� அ�ச�ன���
ெவ��ச�பா� �ரச�ன� ���றா� அத�கான வ�ைச எ�றா�க�.
 ப�த�க� ெகா�� வ�� ேத�காைய உைத�� அ� உைட��
�த�ைத ைவ�� பல� ���ெகா����தா� ெவ��ச�பா�.  

ஆலய���  கணப�, �ரப��ர�, நாக� ச�ன��� அைம���ள�.
ஒ� கால��� ப��� ��� �ைஜ�� நட���ள�. ேத����
பல ���ழா�க� இ��தா�� ‘ேவலா ���ழா’தா� �க
���யமாக� ெகா�டாட�ப��ற�. இ� ஜனவ� �த� வார�
ெதாட�� 41 �ன�க� நட��ற�. �ன ரா���, ேரா��
ந�ச��ர��� பகவ��� �ற�த �ன� �ழாவாக�
ெகா�டாட�ப��ற�. ேம��  நவரா���, மா�(மகர)
ெச�வா�க�, ம��� �வரா��� இ�வாலய��� �ற�பாக
 ெகா�டாட�ப���ற�. 

  



இ�வாலய���� ெமா�த� ஐ�� ஆ� யாைனக� ெசா�தமாக
உ�ளன. ���ழா சமய��� ேவ� ேகா��க�, அ�ல� யாைன
வள��பவ�க�ட���� ��தலாக� ப�� யாைனக�
வாடைக��� ெப�� ெமா�த� 15 யாைனகைள (15 யாைனக�
வைரதா� அ�ம�!) பரேம�கா� பகவ� ஆலய சா���
ஊ�வலமாக வட��நாத� ேகா�� வளாக���� ெச��  �����
�ர��� கல�� ெகா��றா�க�. 

அ�ேயா�க� ெச�ற சமய� ஆலய��� அ��� உ�ள
அர�க��� கதக� �க��� நட�� ெகா����த�.

கலா ே���ரமாக�� இ�வாலய� �ள���ற� ெச�ைட,
���, கதக�, �த�ய ேகரள பார�ப�ய வா��ய�க� வா����
ப��� ம��� இைச ப���க� வழ�க�ப��ற�. ஆலய���
சா��� ஒ� க��� ம��� ேக.�. �த� �ள� 2 வைர வ���க�
ெகா�ட �.�.எ�.�. ப�� ஆ�யைவ நட�த�ப���றன. �மா�
200 ேப� ப��� ேஜா�ட�ப�� ஒ��� ஆலய சா��� நட��
வ���ற�. இ�வா� ஆ��க ேக��ரமாக ம��ம�லாம� கைல,
க�� வள���� ேக��ரமாக�� இ�வாலய� �ள����ற�.
பரேம�கா� பகவ� ேகா���� வ�� பகவ�ைய� த�சன�
ெச��� ப�த�க��� ஒ� தா�� ப�ேவா� அவ�க�
ேக�பனவ�ைற அ��வா� பகவ� எ�ப� ம�க��
அ��தமான ந���ைக!’’  பரேம�கா� பகவ� த���ேதா�
வா��க� இ� ��வ�பா� ���ணைர�� த���கலா�.  
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7.����� ��வ�பா� �� ���ண� ஆலய�

  

இ�வாலய�� வட��நாத� ஆலய���� அ��� �வரா�
ர����� அ��� அைம���ள�. ஆ� கால��� இ����ண�
ஆலய� ������ இ��� 15 �.� �ர��� உ�ள ஒ� ஊ��
இ��த�. அ����� அவ� ����� எ��த��ய�� த�
ப�த�க��காக த� வ�வழைக�� மா���ெகா�ட�� ஒ�
�ைவயான வரலா� அ� எ�ன எ�� �த�� காணலா�
அ�ப�கேள.

�மா� 500 ஆ��க��� ��ன� எட�கள��� எ�ற
���ராம��� பா��தசார�யாக இவ�  அ�� பா��� வ�தா�. ஒ�
சமய� மத�கலவர� ஏ�ப�ட சமய� �ல ப�த�க� பகவாைன
அ����� இர�� ������ உ�ள க�சன�ப�� இ�ல��
ந���� த�ப�க�ட� ஒ�பைட�தன�.

�ழ�ைத பா��ய� இ�லாத அவ�க�  அ�க�ணைன த�க�
�ழ�ைதயாக பா��� �ரா�� வ�ப��  வ�தன�. அவ�க��
ப���� காரணமாக �����ண� தன� சா�ைடைய மைற��
ஒ� ைக�� ��லா�கழ� தா�� ம� ைக�� தன� வள���
ெப�ேறா�க�ட���� ெவ�ைணைய தன� ���கர�க��
வா��� உ�� ���ண� ேகால���� மா�னா�. அத�����
அவைர த�ேபா� உ�ள ஆலய��� அ�த�ப�க� த�க�
இ�ல��� அ��� சாைல அைம��� ஒ� �� ேகா�ைல� க��
��உ�����ணைன அ��  �ர��ைட ெச�தன�.  இ���
அ�ேகால��� ேசைவ சா��� ப�த�க��� அ����றா�.



இ�வாலய��� பகவ��� அ�� பா����றா�.  அ�ம�
இ�வாலய���� வ�த வரலா�� �ைவயான� அ��� எ�ன
எ�� காணலா� அ�ப�கேள. க�ண�� வள��� ெப�ேறா�க�
ெகா��க��� பகவ��� ப�த�க�, பரேம�கா� பகவ�ைய�
ேபாலேவ இவ�க�� வயதான கால��� பகவ�  இவ�க��காக
இ�ேக எ��த��னா�.

இ�வா� �����ண�� அவ�ைடய த�ைகயான ���ைக��
ேச��� அ�� பா��ப� ���ேகா��ைர �ைன�ப�����ற�.
�����ண� ேதவ��� ��வ���� �ைற�சாைல�� �ற�த
சமய�, யேசாைத�� க��ப���  ெப�மா�� மாைய��
அ�சமாக  �ற�தவ�  இவ�. ந��ர�� ய�ைனைய� கட��
ஆ��பா� ெச�� �����ணைர அ�� ��� ��� அ����த
ெப� �ழ�ைதைய �ைற�சாைல�� ெகா�� வ�தா�. க�ச�
அ��ழ�ைதைய ெகா�ல எ�த��த ேபா� அ��ழ�ைத
பகவ�யாக ஆ��ப��� உ�ைன ெகா�ல� �ற�தவ� ேவ�
இட��� பா�கா�பக உ�ளா� எ�� �� மைற�தா� எ�ப�
பாகவத� ���ற�.

பகவ�ய�ம� இ�வாலய���� வ�த வரலா� பரேம�கா�
பகவ��� வரலா� ேபாலேவ உ�ள�. க�சன�ப�� த�ப�ய�
ெகா��க��� பகவ��� ப�த�க� மாத� ஒ� �ைற
ெகா��க��� தவறாம� நட�ேத ெச�� (40 �.�)   பகவ�ைய
த���� வ�� ெகா����தன�. அவ�க��� வயதான ேபா�
இ� உ�ைன� த���க வர��யாேத எ�� அ�ம�ட� அ��
�ைற�ட, ஒ� தா� த� �ழ�ைதைய இர���ப� ேபால
  அ�ம�� சா���ய� அவ�கைள ெதாட��� வ��
இ�வாலய��� ஒ� ��� �� ெகா�ட�. ���ண���
இட��ற��� ஒ� த� ��ேகா��� பகவ�ைய பால
ப�ரகா�யாக �ர��ைட ெச���ளன�. ����� �ர���ேபா�
வட��நாத� ஆலய���� எ��த��பவ� இ�பகவ�ேய. ேம��
கணப�, த�ம சா�தா���� த� ச�ன�க� உ�ளன. 2011�
ஆ�� அ�டம�கல �ர�சன���ப� ���ண�� ��ேகா��
�னரைம�க�ப�� �மான���� ெபா� ேவய�ப�ட�.

இ�வாலய��� பல ப��ைகக� �ற�பாக
ெகா�டாட�ப���ற� அைவயாவன �����ணெஜய��.
அ�� ஐ�� யாைனக� ம��� இ�வாலய�த���ய ப�ச�



ேமள��ட� உ�ச �ேவ� நைடெப���ற�. நவரா��� ப��
நா�க�� �ற�� கைல �க���க� நைடெப���றன. சர�வ�
��� நா�க� த� ச�ன��� அ�� பா��க பாட ப�தக�கைள
ைவ�� வ�ப���றன�. �ஜயதச�ய�� �ழ�ைதக���
���யா��சாய� ெச�� ைவ�க�ப���ற�.
����க(கா���ைக) மாத��ற�ப�� ம�டல �ைஜ �வ��
நைடெப���ற�  கல� பா�� நைடெப���ற�. அ�ம��
����வ� ��ைக� ெபா�களா� �ன�� வைரய�ப���ற�.
ெவ��ச�பா� அ�பட�ைத ��� ச�னத� வ�� ஆ�
ப�த�க��� ஆ� வழ����றா�.  

ேவளா உ�சவ��ட�, ப�சவா��ய�க�ட� இர� ஒ�ப�
ம�யள�� ��� யாைனக� உட� வர பகவ� வட�� நாத�
ஆலய���� �ற�ப���றா�. வட��நாத� ேகா�ைல அைட��
ேபா� அ� ஏ� யாைனகளாக உய��த�ப���ற�, ப�ச
வா��ய� பா�� ேமளமாக மா���ப���ற�. வட��நாதைர
த���த�� அ�காைல ��� ம�யள�� பகவ� த� ஆலய�
�����றா�. ைவ��ட ஏகாத� ப�� நா� ச��த உ�சவமாக��,
ஏகாத�ய�� �ற�� அல�கார��� ப�ச வா��ய��ட�
யாைனக� ஆலய�ைத ��� வ���றன.  பல வைகயான  �ப�க�
ஏ�ற�ப���றன.  

  

ஆ�� ���ழா ��ப (மா�) மாத��� நைடெப���ற�. மா�
�ச�த�� த�க�ெகா� மர��� ெகா�ேய�ற� நைடெப���ற�.



�ன�� யாைன�� �����ண� அ��� உ�ள இ�ல�க��
எ��த����றா�.

அவ�க�  தா�ய�கைள அள�க�பய�ப��  வ�ள���
(மைலயாள��� – பைற) ெந� �ர��, ெத�ன�பாைளயா�
அல�க��� �����ண��� அ��ப����றன� இ�
பைறெய��� எ�றைழ�க�ப���ற�. �ர�த�� காைல
���ண� எ��த��� ேபா� சாைல�� இ��ற�� இ�வா�
பைறெய���ட� �ள��க�� ஏ�� வ�ப���றன�.
இ�பைறெய��ைப ஆலய��� வ�� ெச�பவ�க�� உ�ளன�.

மேஹா�சவ ��நா�க�� இைறவ�  �க�� ம����யாக
இ��பா�, ேவ��பவ�க��� ேவ��� �த� அ��
பா��பவராக இ��பா� எ�ப� ஐ�க�.

இ���த நா�க�� ேகரள ஆலய�க�� இைறவ��
அ��கடா�ச�ைத� ெபற ெச�ய�ப���ற ஒ� கா��ைகதா�
�ைறப� சம���த�. ெவ� வ�பா�, �ரா�சன� ேபா�
�ைறப��� ேகரள ஆலய�க��ேக உ�ய ஒ� �ற��
வ�பாடா��.

�ைறப� சம��பண� ெந�, அ��, மல�, ெபா�, ��ப�,
நாணய�, அவ�,ேத�கா� ம�ச� �த�ய ெபா��களா�
த��த�யாகேவா அ�ல� இைவ அைன�ைத�� ேச��� ����
பைறயாகேவா ெச�யலா�.  உட� ெவ��ைல பா��, ேத�கா�
பழ�, ெவ�ல� ஆ�யவ�ைற�� சம������றன�.  இ� உ�சவ
��நா�க��  ப�த�க� சம����க���ய பைறக� ம���
அவ���கான பல�க� எ�னெவ�� காணலா�.

ேத�கா��பைற�னா� கா�ய�தைடக� அக�� ெவ��
������. மல��பைற சம����பதா� �யா������ �க�
ெபறலா�. ெந�பைற�னா� ���ப��� சகல�த
�பகா�ய�க�� ம�களகரமா� �க��. அ��� பைற�னா� சகல
ஐ�வ�ய�க�� ����. ம�ச� பைற�னா� த��த வர�
அைம�� �ைர�� ��மண� நட���. அவ� பைற சம��பண�
ெச�ய ஏ�ைம �ல�� ���ச வா�� ����,
நாணய�பைற�னா� ெபா�ளாதார அ����� ஏ�ப��,
மல��பைற�னா� ���த மா�க�ய பா��ய� அைம�� எ�ப�
ஐ�க�.



உ�சவ��� �ைறவாக ப��ேவ�ைட��, ஆறா���
நைடெப���ற�. �ர��டா �ன��, ம��� த��(மா�க�
மாத��� �த� �த� �ழைம  �ேசல� �னமாக�� �ற�பாக
ெகா�டாட�ப��ற�.

ஆ� மாத அமாவாைச�� அ��த ஞா�ற�� இள��ைற உ�சவ�
�ற�பாக நைடெப���ற�. அ�வைட ெச�த  �� ெந����
ல��� �ைச ெச�� ப�த�க��� வழ����றன�. அைத வா���
ெச�� இ�ல��� ைவ�க ல��� கடா�ச� ���� எ�ப� ஐ�க�.
 ஒ� த�க�ெகா� மர�� �ன�� ��� ேவைள யாைன��
�ேவ��காக ெப�மா� எ��த��வ�� இ�வாலய���
�ற��களா��.

இ� அ�ேயா�க� த���த ம�ற ஆலய�க�� �ற��கைள�
ப�� காணலா� அ�ப�கேள அவ��� �தலாவ� ��வா��
ஆலய�, வா��க� ேகரள��� �ற�� ���த பல அ�சய�க�
�க���� உ��� ���ணைர �த�� த���கலா�.

கால� ெச�� ஆ�ச�கர� �ற�த இட��� ���ேக� மட�தா�
அைம�க�ப���ள ஆலய�ைத�� அவ� வ�ப�ட
�����ணைர�� த���ேதா� அ�வாலய�கைள� ப����
அ���� காணலா� அ�ப�கேள.
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8.��வா�ர�ப� ஆலய�

  

இ����தல��� �ற�ைப அைனவ�� ந�றாக அ�வ� எ�பதா�
இ�� ��வாக �ற��ைல. நா� ஒ���� இ�� வ�ைக த��
ப�த�க�� எ���ைக அ��பைட�� இ� இ��யா��
நா�காவ� ெப�ய ேகா�� ஆ��. ��வா�ர�ப� ஆலய
வரலா� �க�� பைழைம வா��த�. நாரத �ராண���
இ�ேகா��� வரலா��, தகவ�க�� இட� ெப������றன.
ேதவ ���யான ��வக�மாவா� ��வா�� ேகா��
��மா��க�ப�டதாக வரலா� ����ற�.�ேலாக ைவ��ட�
எ�றைழ�க�ப���ற�.

�வாரைக�� �����ணேர வ�ப�ட இ����ரக�ைத,  தன� 
அவதார கால� ���� ைவ��ட� ����� ேபா� உ�தவ�ட�
ெகா��� ஒ� ��தமான இட��� �ர��ைட ெச�ய� ��னா�.
 �வாரைகைய கட� ெகா�ட�� ���� வா��� இைண��
பர�ராம�� வ�கா��த�� ப� இ�� �ர��ைட ெச�தன�.
எனேவ இ�தல� ��வா�� எ�றைழ�க�ப���ற�. அ�ேபா�
��ர ���த��� இ�கைர�� இ��த  �வெப�மா�� பா�வ���
ெப�மா��� இ�தல�ைத ெகா������ ம� கைர�� உ�ள



ம������ ெச�� ��டனரா�.  ஆகேவ ��வா�� யா��ைர
வ�பவ�க� ம���� ெச�� �வைன த���தாேல யா��ைர
��ைமயைட�� எ�ப� ந���ைக. த�ேபா� பகவ� ச�ன�ைய
��� வ�� ேபாேத ம���� உ�ள வட�ப�க� ���� ���
வ�பா� ெச���றன� ப�த�க�.

ெப�மா� �ழ�� ேநா��ய ���க ம�டல��ட� ச���ஜராக
��ற ேகால��� பால �ப��� ேசைவ சா����றா�, ேம�ர��
���கர�க�� ச�� ம��� ச�கர��, ��ர�� ���கர�க��
கைத��, தாமைர�� ெகா�� �ள�, ���மாைலக� க����
தவழ, ��ட�, மகர��டல�, ேக�ர�, க�கண�, உதரப�தன�
அ���, வல�ப�க மா��� ��வ�ஸ� எ��� ம���,
ைவஜய�� மாைல��, ெகௗ��ப ம��� இல�க எ�லாக
ேசைவ சா����றா� ��வா�ர�ப�.  �க�� ��தமான�
என�க�த�ப�� பாதாள அ�சன� எ�� க��� �லவ�
���ரக� வ��க�ப���ள�. மைலநா�� ��யேதச�க��
ச���ஜ��ட� ��ற ேகால��� பல ெப�மா�கைள ேச����
ேபா� ��வா�ர�பைன ேச��த� ேபாலேவ இ����. 

��வா�ர�ப��� சா���� அ�ம���� ��ட��, மல�
அல�கார� ம��� ம���� ��� அல�கார�� எ�ேபா�� ந�
க��� ����றன. ��வா�ர�பைன ேச���� ேபா�

��வா���� வா��க� ஒ� �ழ�ைத ���பைத� பா��க�

ஒ� வா� ேசா� ஊ��� தா� �� உ�கா�����பைத�
பா��க�

எ�ற பாட� வ�க� ந� கா�� ��கார����றத�லவா?
க��க��� க�க�ட ெத�வ� ��வா�ர�ப�ட� நா��
சரணமைடேவா�.

�ழ�� வாச�, ேம�� வாச� எ�� இர�� �ரதான வ�க�
இ��தா��, �ழ�� ேநா��ய வாச� ெப�மள��
பய�ப��த�ப��ற�.   ெவ� ேகா�ர���� ��ன� ெந��ய��த
��தைள �ள��� க�ப�. ேகரள பா� ேகா�ர��� �வ�க��
க�ண�� �ைலக� எ�� ஓ�யமாக ��ட�ப���ளன.  

ேகா�ர����� �ைழ��  ஆலய��� உ�ேள ெச�ற��, த�க�
தக�க� ேவய�ப�ட 33.5 ��ட� உயர��ள ெகா��க�ப���



இ��ற�� உயரமான  �ப�த�ப�க�  க�கைள� கவ���ற�.
இத� வ�ட அ���க�� �ள��க� ஏ�ற�ப�� ேபா� காண�
க� ெகா�ளா கா��யா��. ெகா�மர���� அ�ேக �லாபார�
உ�ள� ��வா�ர�ப��� �லாபார� ெச���பவ�க� அேநக�.
அ�ேக ஒ� ெப�ய உ���� வ��� கா�க� அ���
இ�வாலய��� ஒ� �ரா��தைன� ெபா��. �ழ�ைதக��காக
ேவ���ெகா�� இ�கா�கைள ெகா�மர��� சம������றன�. 

ெவ���ரகார�ைத வல� வ�� உ�� ���ணைர வண�க
உ�ேள ெச��� ேபா� வா��� ேமேல ஒ� யானைன��
உ�வ�பட�ைத�� த�த�கைள�� காணலா�, ஐ�த���ள
��கமாக இ���� �ட �����ணைர தா� இ��தவைர
தா��ய, ஏகாத� �ரத� அ����த ேகசவ� எ�ற யாைன��
த�த�க� ம��� பட� அைவ.  

  

��ேகா���� எ�ேர நா�� ��க�ட� ��ய நம�கார
ம�டப�.  ��ய ச�ர வ�வ ��ேகா��� ஈர��� சா��த
�ைரக�� த�க ஓ�க� �����றன. �வ�க�� அ�ைமயான
க�ண�� பால �ைலகைள �ள���  இய�ைக ஓ�ய�க�
இ��� ��தாக கா�� த���றன. உ� ���� க�� �ைல��
கணப� ச�ன� அைம���ள�. �வ��� ���ண �ைலகைள
�ள��� பல ��ப�கைள காணலா�. இ����� அ�ைமயான
அன�த ப�மநாப�வா� ேகரள பா� ஓ�ய�ைத இர��கலா�.

க�வைறைய� ��� ெவ���வ�க�� மர� ச�ட�க�� �மா�
3,000 ��தைள அக� �ள��க� ெபா��த�ப���ளன.  மாைல



ேநர��� இவ��� �ப� ஏ�ற�ப��  இைவ அைன��� ஒேர
ேநர��� �ட� ���� �ரகா���� ேபா� மன��� பரவச�
ஏ�ப��ற�. ��ற�பல� யாைனக� �ேவ��� ேபா� வல�
வ�� �தமாக உயரமாக அைம���ள�. அத� �ர�மா�ட
��க�� தசாவதார ��ப�க� அல�க����றன. வட �ழ��
�ைல�� ேத� ச�ன���, ெத�� �ரகார��� சா�தா
ச�ன��� அைம���ள�.

தம�க�த� எ���வ� அ���வ� தாேன

தம�க�த� எ�ேப�ம� ற�ேப� – தம�க�த� 

எ�வ�ண� �����  இைமயா ���பேர

அ�வ�ண� ஆ�யா னா� (�.� 44)

எ�� ெபா�ைகயா�வா� பா�யப� அவரவ�க��� த��தப�
ேசைவ சா����றா�  ��வா�ர�ப�. ஞா�களான ேம�ப���
நாராயண ப�ட��, ப�த �ேரா�ம� வா�ேதவ� ந����
ேபா�ேறா� ��வா�ர�பைன மஹா���வாக வ�ப�டன�.
��தான�, ��வம�கள� �வா�க�, மானேதவ�, ���
அ�ைமயா� ஆ�ேயா� பால���ணனாக வ�ப�டன�. ஆ���
��வா�ர�பைன ஒ� �ழ�ைதயாக பா���, இ�� வ�ப��
ப�த�கேள அ�க�!. உ�� க�ண�, உ�� ���ண�, பால
���ண�, �� ���ண�, ��வா�ர�ப� எ�ெற�லா�
க��க��� க�க�ட ெத�வ�ைத பலவா� அைழ��
ம����றன� ப�த�க�.

த�சன� காண இ�� ��� ப�த�க�� ��ட� ெசா�� மாளா�.
�ழ�ைத ���ணைன எ�த ேவைள�� த���தா��,
அ�காைல�� த���ப� ��த� ஆன�த�!  இர� ��றா�
யாம� ���த�� ��� ம��� நாத�வர இ��ைச ஒ��க,
ச�� �ழ�க ��வா�ர�பைன� ���ப�� எழ�ெச�வ�.
அ�ேபா� பகவா� கா�� ெகா��பத�� ‘��மா�ய த�சன�’
எ�� ெபய�. ��மா�ய த�சன��� ேபா� ��வா�ர�ப���
�த� நா� அ������த ச�தன�கா��, ஆைட, ஆபரண�க�,
மாைலக� இைவ அைன�ைத�� ஒ�ெவா�றாக� கைளவ�. 

��வ�ப த�சன� ���த�� ைதலா�ேஷக� நைடெப��.
ைதலா�ேஷக����� �� அ�ெத�வ� ��ேம�ைய வாைக�



�ளா� ேத��ப�. இத�� ‘வாைகசா���’ எ�� ெபய�. அ���
ச�கா�ேஷக� நைடெப��.  

அ�ேபா� ��ஷஸூ�த� ேச��க�ப���ற�. இத� இ����
த�க� கலச��� உ�ள �ய �ரா� ��ம�சன� நைட ெப���ற�.
இ�த அ�ேஷக� ���த �� ெந�ெபா�, கத��பழ�, ச��கைர
�த�யவ�ைற ைநேவ��ய� ெச���றன� .அ�ேபா� உ���
 ���ணனாக� ேதா�ற� அ��பா� ��வா�ர�ப�. 

இத� �� ஆர�பமா�� காைல ேநர உஷ��ைஜ
நைடெப���ற�. இ��ைஜ�� ேபா� ெந��பாயச��,
 அ�ன�� �ரதான ைநேவ��ய�. இ� ���� நைட�ற���
ேபா� பகவா� ������ ம����, ெந���� �லக�,
இைட�� ெபா� அைரஞா�, ���கர�க�� ஓட��ழ�,
ம�ச�ப�� ஆ�ய ஆபரண அல�கார�க�ட� அ��தமாக
த�சன� த�வா�. அழகான ���கார��� எ�லாக த�சன�
த��றா� ��வா�ர�ப�. 

��வா�ர�ப��� சாய�கால� (ச��யாகால�) ம���
�பாராதைன ெச��றா�க�. ஏழ��� �ள��, ஐ�� ��, நாக�பட
�ள��, ஒ�ைற� ���ள�� எ�� பல �ப�க� ஏ�� ஆராதைன
ெச��, கைட��� க��ர ஆர�� நட���. ��ற�பல அைன��
�ள��க�� ம�கலமாக எ�ய ெப�மா�� ஆர�� ேச��பேத
ஒ� ஆன�த�. ம�கள ஆர���� ேபா� ��ப�� ��ேகா�
ேதவ�க�� இ�� வ�� ��வா�ர�பைன வண��வதாக ஐ�க�.
 

இத�� அ�ன��, ச��கைர, பாயச�� ஆ�யைவ  ைநேவ��ய�.
����வா�ர�ப���� ���த ைநேவ��ய�, பா�பாயச�,
ெந�பாயச�, ச��கைர பாயச�, அ�ப�, ��ம�ர�, ம���
பழவைகக�.  



  

�ன�� ஐ�� �ைசக�� ��� �ேவ�க�� நைடெப���ற�.
இர� நைடெப�� அ�தாழ  �ேவ� �க�� �ற�பாக ���
யாைனக�ட� நைடெப���ற� நாத�வர இைச�ட� ���
�ைற ��� வ��றா� உ�சவ ����. அ�ட க�த �ைக���
நைடைய அைட�பைத பா��க ெகா��� ைவ����க ேவ���.

ஆலய��� ம���வைர ஒ��ேய நாராயண ���த�
அைம���ள�.  �லாபார ேந��ைச� கட� இ�ேகா��� �க��
�ர��த�. ப�த�க� த�க� ேவ��த��ேக�ப த�க�, ெவ��,
ச��கைர, க���, ெவ�ெண�, ப���, ேத�கா�, வாைழ�பழ�
ேபா�றவ�ைற எைட�� எைட ெச����றா�க�.

அ� ேபா� �ழ�ைதக��� அ�ன��ரசன� எ��� �த�
அ�ன� ஊ��� �க��� இ�ேக �ற��. �ழ�ைதக��� �த�
�தலாக இ�ேக அ�ன� ஊ��னா� வா�நா� ����
அ��ழ�ைத�� ��யான உண� �ைட��� எ���, உண����
ப�ச� வரா� எ�ப��, ேநா� ெநா�க� எ��� வரா� எ�ப��
ந���ைக.  

எனேவ, �ன�� ����கண�கான �ழ�ைதக��� இ�ேக
அ�ன� ஊ��த� �க��� நைடெப��ற�. 

��வா�� எ�ற�ட� நாராய�ய�ைத ப��� �றாம� இ��க
��யா�. தன� �� வாத ேநாயா� ��ப�ப��றா� எ��



அைத�தா� வா��� ெகா�ட  நாராயண ப�ட���,
��வா�ர�ப� ச����� �� அம��� ��� �ன�
நாராய�ய��� ப�� �ேலாக�க� �த� �� நா�க� பா�னா�.
ஆ�ர� �ேலாக�க� பா�ய�� வாத ேநா� �����ட�.  

நாராய�ய��� �த� �ேலாக��ேலேய ப�ட��� ”��பவன
�ேர ஹ�தபா�ய� ஜனானா�” அதாவ� ஏ! ��வா�ர�பா உ�ைன
அ��ன�� அ�காைல ��மா�ய த�சன� �வ�� இர� நைட
அைட��� வைர ப� ேவ� அல�கார���  உ�ைன த�சன�
ெச��� ப�த�க� பா��ய� ெப�றவ�க� எ�� ப�ட���
பா���றா�.

��வா�� ���ணைன ���ைல�ப��� பாகவத���
சார�ைத ச����த��� ப�� ெசா�ட� ெசா�ட நாராயண ப�ட��
பா�னா�. ப�ட�� ��நாராய�ய� ெசா�ல� ெசா�ல... அ�த
��வா�ர�ப� ‘ஆமா� ஆமா�’ எ�� தைல அைச�� அவ�ைற
ஏ�� ஆன�தமாக� ேக�� ர��ததாக� த� உப�யாச��� ��வா�
ேச�கா��ர� அன�தராம ���த�.  

க�நாடக இைச ���வா� ெச�ைப ைவ��யநாத பாகவத�,
ேச�கா��ர� ��அன�தராம ���த� ஆ�ேயா�
��வா�ர�ப�� அ�� ெப�ற பரம ப�த�க� ஆவா�க�. 

க�யாண �பாய கெலௗ ஜனானா�

க�யாண தா�ேர க�ணா ஸுதா�ேத

க��வா� ��யா�த ஸ�கராய

வாதாலயா�ஸ நேமா நம�ேத

ெபா��: ந�ைமைய அ��� ம�கள(க�யாண) �ப���,
���கர�க�� ச�� ேபா�ற ��யா�த�கைள ஏ��யவ��,
க��க��� ப�த�க��� வ�றாத ந�வள�கைள வழ��பவ��,
க�ணா அ��த��� சாகரமானவ�� (ச���ர�) ஆன
��வா�ர�பா, உ�ைன நாராயணா எ�ற ��யநாம�தா� ேபா��
வண���ேற�  எ�� பா� வண����றன� ப�த�க�. 

��வா�� ேகா�� பார�ப�யமான ேகரள வைக ேகா��
க��ட�கைல அைம��� �ைழ� வா������ �லவைர
த����� வைக�� அைம���ள�.  ேகரளா�� மைலயாள�



��தா�� �ஷு ந�னா�� ��ய�� க��க�
��வா�ர�ப�� கா�கைள அல�க����.  

நால�பல���  �ைழவா���, யாைனயாக இ��தா�� ஏகாத�
�ரத� அ����த, கஜராஜ� எ�ற ப�ட� ெப�ற ேகசவ� எ�ற
யாைன�� த�த�க��, பட�� இ��பைத க��
�ர���ேறா�.

இ�த ேகா��� ��ேகா�லான�  �.� 1638 இ� க�ட�ப�ட�.
அத� �ற� இ�த �ைண� க�ட��� �க�ெப�ற ��த�தலமாக
மா�ய�. �� 1716 இ� ட���கார�க� ேகா�ைல�
ெகா�ைளய��� � ைவ�தன�. அத� �ற� ���� த�ேபா��ள
ேகா�� அைம�க�ப�ட�.

��வா�ர�ப�� ��ேகா�� ச�ர வ��� �ர��
�மான��ட� எ�லாக அைம���ள�. �மான� த�க கவச���
�����ற�. ��ேகா��� �வ��� பாகவத கைதகைள
�ள��� அ�ைமயான ேகரள பா� ஓ�ய�க�
அல�க����றன.  எ�கைள அைழ��� ெச�றவ�க��� ெத��த
ஒ� ேபா�� அ�சமய� ச�ன��� இ��ததா� ச�� ேநர�
ெபா�ைமயாக ��� ��வா�ர�பைன  த����� பா��ய�
���ய�.

வட�� �ரகார��� கணப�, அன�த ப�மநாப� ச�ன�க�
 அைம���ளன. உ�� ���ண��� பா� பாயச� �க��
���தமான ைநேவ�ய�. ஏகாத� �ன�க�, ���ண ெஜய��
�க�� �ற�பாக ெகா�டாட�ப��ற�. கா���ைக மாத�
ஏகாத�ைய ஒ�� ெப��ழா நைடெப���ற�.  ��வா�ர�பைன
த���த ��ன� வா��க� ெகா��க��� பகவ� அ�மைன
த���கலா�.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அ��யாய� - 9



9.ெகா��க��� பகவ�  ஆலய�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ச�� வ�பா� எ�ப� ஆ�கால� ெதா�ேட இ��� வ���ள�.
அ�ம�, அ�பா� எ�� ைசவ�க��, தாயா�, நா��யா�, �ரா��
எ�� ைவணவ�க�� வ�ப�� அ�ைனைய ேகரள��� பகவ�
எ�� வ�ப���றன�.  

ேகரள��� அைம���ள �ற��� ெப�ற பகவ� ஆலய�க��
ஒ�� இ�ெகா��க��� பகவ� ஆலய�. ஆ� கால���
இ��ைற�க நகர� ெகா��ேகா�� எ�ற ெபய�� ேசர
ம�ன�க�� தைலநகரமாக �க�������ற�. யவன�க�ட�
கட� வ�க�� நட������ற�. இ�நகர��� அைம���ள�
���ப பகவ� கா�  எ�றைழ�க�ப�� ெகா��க��� பகவ�
அ�ம� ஆலய�. கா� எ�றா� ேசாைல. ஆனா� த�ேபா�
ேகா�ைல �����ள ெப�ய ைமதான��� �ல ெப�ய மர�க�
ம��ேம �����ளன. அ�பா� ப�ரகா� அ�ல� மஹா
கா�யாக வண�க�ப��றா�. ேகரள��� 64 கா� ஆலய�க��
ஒ�� . 

ஆ� கால��� பர�ராம� கட����� இ�த பர�ராம
ே���ர�ைத உ�வா��ய�� தா�க� எ�ற அ�ரைன வத�
ெச�ய �வெப�மாைன ேவ��னா�. அவர� ச��யான
பா�வ�ேத� ப�ரகா�யாக ஆ��ப��� தா�கைன வத�
ெச�தா�. �� பர�ராம� அ�ேத�ைய இ�� �ர��ைட ெச�தா�
எ�ப� ஒ�  ஐ�க�.

ம�ைர�� பா��ய� அர�மைண�� ேதரா ம�னா!  எ��
வழ��ைர�� த� கணவ� ேகாவல� �ல�ைப� ���ய
��றவா� அ�ல எ�� ����� ம�ைரைய ���ைரயா��ய
க�ண��காக ேசர� ெச����வ� அைம�த ஆலயேம
இ�வாலய� எ�பா�� உ��.  இ�வா� க�ண� �ைறவாக
வ�தம��த தல�.  அேத உ��ர��ட� அ�ம�
அம�������றா� எ�ப�. 

அ�ைம இ�ேக அ�ட�ஜ ப�ரகா�யாக அ�ர�� �ர�, வா�,
�ல��, ���ல�, பாச�, நாக�, ம�, அ�ய பா��ர� தா��
அம��த ேகால��� த�சன� த���றா�. அ�ம� 7 அ�
உயர���  பலா மர���  ஆன ���த� எ�பதா� த�க கவச�
அ�����ளன�. அ�ைம வட�� ேநா��ய ���க��ட�



அ�� பா����றா�. ேம�� த�க நைககளா� அ�ம���
அ��தமாக அல�கார� ெச���ளன�. அ�ம�� கால���
�வ��க �ப� உ�ள�. அ�ம��� இட��ற� �ரா��,
மாேஹ�வ�, ைவ�ண�, வாரா�, ெகௗமா�, இ��ரா�,
சா��டா ஆ�ய ச�த மாத�க� �ர��ைட ெச�ய�ப���ளன�.
ஆகேவ ஆலய� �ளவா��� அைம���ள�.. இ�வைகயாக
�ர��ைட ெச�வ� ��ஜு�வதான� எ�றைழ�க�ப���ற�.
ஆ�ச�கர பகவ�பாதா� அ�ம� �� ச�கர� �ர��ைட
ெச���ளதாக ஐ�க�. ேம�� கணப�, �வ�  ம��� ைபரவ�
ச�ந�க�� உ�ளன 

இ�வாலய��� �வெப�மா���� த� ச�ன� உ�ள� த�
வா�� �க�� ம�டப� ஆ�யைவ�� உ�ளன ஆனா� கதவ�
அைட�க�ப���ள�.  �வெப�மா� ��வநாதராக எ��த��
அ�� பா����றா�. ஆ� கால��� �வாலயமாக
இ�����கலா� �� பகவ� வ�� ேச��தா� எ�பா�� உ��.  

�க�ெப�ய ைமதான��� ைமய��� ேகா�� அைம���ள�.
ம�ற ஆலய�க� ேபால�லாம� ஒேர ஒ� உ� ��� ம��ேம
உ�ளவா� ேகா�� அைம���ள�. ெகா�மர�� �ைடயா�.
உ�ேள �ைழ�� ேபாேத அ�ேம சரண� எ�ற வாசக� ந�ைம
வரேவ���ற�. ஆலய��� �க��� ஒ� �ர�மா�டமான
 ��ம  �ப� அைம���ளன�. இ�தல��� மைலயாள �ன மாத�
(ப��� மாத�) நைடெப�� ���ழா �ற�� வா��த�.
�ழா�� �ைற ��� நா�க� கா� ��ட�  எ�� ���யாசமாக
ெகா�டாட�ப���ற�.  

அ�கால��� �� சா��ன� ேகா����� ெச�� வ�பட
��யாத �ைலைய மா�� �த��த�� அவ�க��
ஆலய���� ெச�� வ�பட அ�ம��தைத ெகா�டா��
வைக�� இ�த கா� ���த� எ��� �க��� நைடெப���ற�
எ�பா�� உ��. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�வ� ச�ன� கத�

ெகா��க��� அரச� வ�� ஆல மர�த��� ��� �ைடைய
உய���ய�ட� கா� ��ட� �க��� ெதாட����ற�. �வ��
ஆைட, ைக�� வைள�த வா�, ைக�� �ல��, இைட�� அைர
ம�  கா�� சல�ைக அ��த ெவ��ச�பா�க� 

 



�த
எ�றைழ�க�ப�� �� ெசா�பவ�க� ம��ட� ேகா�ைல ���
வ���றன�, அ�ேபா� ெத��பா�� எ��� பர��பா��
எ�றைழ�க�ப�� பாட�கைள பா���றன�, ம�ச� ��, �ள�,
ேசவ�க� ஆ�யவ�ைற ேகா����� ����றன�.  

�ல� வா�னா� த�க� தைல�� ெவ���ெகா�� இர�த�
ெசா�ட ெசா�ட வல� வ���றன�. இ�வா� ��� �ைற
ேகா�ைல ��� வ�த �� அரசைர ���� வண�����
����� ெச���றன�. ஆ� கால��� ப� ெகா�������றன�
த�ேபா� அத�� ப�லாக �வ�� ஆைடைய சம������றன�.
இத����� ஆலய� ��த� ெச�வத�காக ஒ� வார�
அைட�க�ப���ற�.  

ே��ரபாலக� எ�� ைபரவ��� த� ச�ன� உ�ள�. ெவ�
வ�பா� இ�ேகா��� �ற�த வ�பா� ஆ��. ம�ய�
உ�ச��ைஜ��� �� அைனவ���� பாயச� �ரசாதமாக
வழ�க�ப���ற�. ெகா��க��� பகவ�ைய ��யமாக த���த
�� ��அ�ைச�கள� (��வ����ள�) எ�றைழ�க�ப��
 ���ேகா�ைல த���ேதா�.   எ��ரா� ேதாழ� ��தர ����
நாயனா��, அவ�� ேதாழ� ேசரமா� ெப�மா��
���க�லாய� இ����� ெச�றா�க� எ�ற �ற��ைடய தல�.
வ��� ெதா�ட�கேள ��அ�ைச�கள�த�பைர��
த���கலா�. 
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10.��அ�ைச�கள� மஹாேதவ� ஆலய�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

��ேகா��

ேதவார�பாட� ெப�ற ���தல�க�� ேகரளா��
அைம������ ஒேர �வ�தல� இ�த ��வ����ள�
மஹாேதவ �வா� ேகா�� ஆ��. �மா� 2500 ஆ��க����
��ைதய பழைமயான ஆலய�. ேசரமா� ெப�மா� ��வாக
நகர�. க�ைல நாத� �ய��வாக எ��த�� அ�� பா����
தல�.   

ெவ�ைள யாைன�� ��தரைர��, ெவ�ைள� ��ைர��
 ேசரமா� ெப�மாைள�� ���க�ைல மைல�� அ��� ைவ�த
���ய தல�, மைலநா��� ப��யைற �ைஜ நைடெப�� ஒேர
தல�, இ��ய ெதா��ய� �ைற�� தல� எ�ற பல �ற��க�
இ�தல���� உ�ள�.

தைல�� தைலமாைல அ��தெத�ேன சைடேம�க�ைகெவ�ள�
த��த ெத�ேன 

அைல��� ���ேதா� ெகா��அைச�தெத�ேன  அத� ேம�
கதநாக� க�� ஆ��தெத�ேன 

மைல�� �க� ஒ�பன வ��ைரக� வ��ெத�� �ழ�� வல���
ெகா�� 



அைல��� கட� அ�கைர ேம� மேகாைத அ�யா�ெபா��
அ�ைச�கள�த�பேர. 

 ெபா��: மைல�� �கரா�ய த�ைம�னா� த��� ஒ�பனவா�ய
 வ�ய அைலக� வல��� ச��கைள� ப�� ஈ��� வ�� எ���
�ழ�� ேமா���ற  கட�ன� அழ�ய கைர�� மேகாைத எ��
நகர��� க� அைம���ள எ�� ேசாைலகைள�ைடய
��வ�ைச�கள� எ�� ஆலய��� எ��த����ள எ�
த�ைதேய �வெப�மாேன! �� தைல�� அ�கலனாக
தைலமாைலைய அ��த� ஏ�? ��சைட�� ேம� க�ைக
ஆ�ைற தா��ய� ஏ�? ெகா��� த�ைம�ைடய ���ன�
ேதாைல அைர�� உ��த� ஏ�? அ��ைட�� ேம�
�ன�ைத�ைடய பா�ைப� க�சாக க��ய� ஏ�?  எ��
வ�ெதா�ட� ��தர���� �வா�க� பா�ய தல�.
ேதவார�பாட� ெப�ற ஒேர  மைலநா��  ���தல�. பர�ராம� த�
தாைய� ெகா�ற  பாவ� �ர �வைன வ�ப�ட தல�.  

ெகா��க������� �மா� 2 �.� �ர��� அைம���ள�
இ�வாலய�. ஆலய��� ேம�� வா�� ேத�ய
ெந��சாைல-17� அைம���ள�. எ��ரா� ேதாழ� ��தர��
ேதாழரான “கழ��ற�வா� நாயனா�” எ�றைழ�க�ப�� ேசரமா�
ெப�மா� நாயனா� வ�ப�ட தல� இ�தல�.  

ப�லா��க��� ��� வைர ��ைச �ல��� இ��த �வா�
���ரக�, ஒ� �ைற வயைல உ�� ேபா� �ைட�ததா�,
அ��ட��ேலேய ஆலய� அைம�க�ப�ட�. ��ைச�கள�
எ�பேத ம�� அ���களமான�. ேதவார��� அ�ைச�கள�
எ�� பாட�ப���ள�. த�ேபா� ��வ���கள�
எ�றைழ�க�ப��ற�.  

�த��  ேசரமா� ெப�மா� நாயனா� வரலா�ைற� ப���
காணலா� அ�ப�கேள. மைல நா��� ெப�யா�ற�கைர��
ம��� கட�க���   ேசரமா� பற�� எ�ற இட�ைத தைல�டமாக
ேசர ம�ன�க� ஆ�� வ�தன�. அ�ேபா�   மேகாைத எ���
ெகா��ேகா�� எ��� அைழ�க�ப�ட இ�தல��� ேசர� மர��
ேதா��ய  ெப�மா�ேகாைதயா� எ�பா� �வ�ெதா��
����வ�தா�. இவ� அ�ைச� கள�த�ப� ேம� அளவ�ற ப��
ெகா����தா�. 



  

��ற��� ேகா�ர வாச�

அ�ேபா� அ�� ஆ�� ெச�� வ�த “ெச�ேகா� ெபாைறய�”
எ��� அரச� நா�ைட� �ற�� தவ� ெச�� �வெப�மா��
��வ�கைள அைட�� ெபா��� கா�ைட அைட�தா�. அ��
��க அைம�ச� ெப�ம�க� ஆரா��� இ�
ெப�மா�ேகாைதயாேர ேசரமானாக அர� ெச�ய ேவ��� என�
ெத��தா�க�. ��அ�ைச�கள� அைட�� நாயனாைர அ�வாேற
ேவ��னா�க�. நாயனா� இைறவ� ����ள� அ���
வ�ேவ� என உைர�� இைற�ட� ��ண���தா�.
அ�ைசகள�த�ப� “� அர� பத�ேய�� உ��க� வா��
வ�ண� ந�லா�� ெச�வாயாக! எ�லா உ��க��
ேப�வனவ�ைற அ��� ஆ�ற� உன�� அ��ேதா�” என
அ��னா�. இதனா� அவ��� “கழ��ற�வா�” எ�ற ெபய�
ேதா��ய�. 

ம�டா�ேஷக� ஆன ேசரமா� ெப�மா� யாைன �� நக� வல�
வ�தா�. அ�ெபா�� �� ெவ��பவ� ஒ�வ� �� உவ� ம�
கா��� அவ� உட� ��வ�� ���� அ��தவ� ேபா�
ேதா��னா�. அவைன ���� ��ய ��வராக� க�ட�
ேசரமா� யாைனைய ��� இற�� அவைன வண��னா�.



வண��ய�ட� அ�வ�ணா� மன� கல��, “அரேச! எ�ைன
யா� எ�� எ����க�.  

அ�ேய� அ� வ�ணா�” எ�றா�. நாயனா�� “அ�ேய�
அ��ேசர� .��க� வ��தாம� ெச���க�” எ�றா�. ேசரமா�
ெப�மா�� அ�யா� ப��ைய� க�ட அைனவ��
அ�சய�தா�க�. எனேவ  இவைர “வ�ணாைன� ����டா�”
 எ�� ேபா����றன�. 

ேசரமா� ெப�மா� தா� நா� ேதா�� ெச��� �ைச�� ����
நடராஜ� ெப�மா�� �ல�� ஓைசைய� ேக��� ேப� ெப�றவ�.
ஒ� நா� �ல�ேபாைச �ைச ���� ேக�க� ெபற��ைல.
நாயனா� �க வ��� உ���ட� ���தா�. ெப�மா�
�ல�ேபாைச ேக���தா�.  

“ஐயேன! ��� நா� ேகளாம� ேபானத�� காரண� எ�னேவா”
என நாயனா� இைறவ�ட� �ைற��டா�. 

  

அ�பலவாண� “அ�பேன வ��த�க! கனகசைப�� ந� ��ேன
��தர� வ�ப�� ெச�த�ழா� எ�ைம� பா�னா�. அ� ேக��
அத� �ைவ�� ஈ�ப�டதா� உ� �ைச�� �ல��ைச�க
தாம��ேதா�” என���னா�. 



ேசரமா� ெப�மா�  ��தர� ெப�ைமைய உண��� ெபா��
நா�ைட ேநா��� �ற�ப�டா�. �த�பர��� வ�� கனகசைப��
அ�பலவாணைர வ�ப�டா�. அவைர� ேபா�� 

ெபா�வ�ண� எ�வ�ண� அ�வ�ண� ேம�
ெபா���ய���

��வ�ண� எ�வ�ண� அ�வ�ண� ��சைட,
ெவ�����ற�

த�வ�ண� எ�வ�ண� அ�வ�ண� மா��ைட,
த�ைன�ெகா�ட

எ�வ�ண� எ�வ�ண� அ�வ�ண� ஆ�ய ஈச��ேக.

ெபா��: எ�ெப�மா�� ��ேம� ெபா�வ�ண�.  அவர�
���சைடகேளா  �� வ�ண�, அவர� வாகனமான மா�
�ைடேயா  ெவ�ைம  �ற�.  எ� மன��� வ�ண�
எ�ேபாெத�லா� எ�ப� எ�ப� இ���றேதா அ�ப�ெய�லா�
கா�� த��றா� எ� ஈச�! எ�� �வ��  ெபா� வ�ண
��வ�தா� பா�னா�. �ற� ��வா�� ெச�� த�ைம எ��
ெகா�� வரேவ��� ��தரைர வண�� �� �யாகராசைர��
வண��னா�. ேசரமா� ெப�மாேனா� ந�� ெகா�ட ��தரைர
அ�யா�க� “ேசரமா� ேதாழ�” எ��� அைழ�கலானா�க�. 

ேசரமா� ெப�மா� ��வா�� ெப�மா� �� ஒ� ��ம��
ேகாைவ பா�னா�. ��தர���� �வா�க� ேசரமா� ெபா���
இ��ைற ��அ�ைச�கள� வ���ளா�.  �த��ைற
ேசரமா�ட� ��தர� �ற�ப�� பா��ய நா�, ேசாழ நா�,
ெகா�� நா�க�� உ�ள� தல�கைள வ�ப�� ப�க�
பா��ெகா�ேட ேகரளா�� உ�ள ெகா��க��ைர அைட�தா�.
அ�� ேசரம�னனா� உபச��க�ப�� �ல கால� அ��
த��னா�. ம�ப��� த�ழக�தல�க���  ���� வ�� ப�க�
பா�னா�. 



  

இர�டா� �ைற ேசரநா� வ�த �ல நா�க�� ��தர�
���க�ைல ெச�� இ� இைறவேனா� இ��க ேவ��� என
����னா�. “தைல�� தைல மாைல”எ�ற ப�க� பா�னா�.
��தர� ���� பா�ய கைட�� ப�க� இ�தா�. இைறவ��
ஐராவள� எ��� நா�� த�த�கைள� ெகா�ட த��ைடய
வாகனமான ெவ�ைள யாைனைய��, இ��ர�, மஹா���,
நா��க� ஆ�ேயாைர��, ம�ற ேதவ�கைள�� ��தரைர
���க�லாய� அைழ�� வர  அ���னா�. இைறவ�� ப�ட��
யாைன�� ��தர� க�ைல��� �ற�ப�டா�. அ�ேபா� த�
உ���ேதாழ� ேசரமாைன �ைன�தா� ��தர�. 

உடேன  ேசரமா� ெப�மா� ��ைவ�ெத��ைத த� ��ைர��
கா�� ஓத, ��ைர ேயாக ச�� ெப�� பற�க� ெதாட��ய�.
��தர���� �வா�க� ெச��� யாைனைய ��� �ைற  வல�
வ��  ��தர��� �� ���க�ைலைய அைட�த�. ��தர�
இைறவ�� மா�ெப�� க�ைணைய �ைன��  வா�� ெச���
ேபா�  

தாெனைன ��பைட� தானத ���த� ெபா�ன��ேக

நாெனன பாடல� ேதாநா� ேனைன� ெபா��ப���

வாெனைன வ�ெத�� ெகா�ளம�த யாைன அ�� ����

ஊ��� ேவ�ெச� தா�ெநா�� தா�மைல உ�தமேன – எ��
ெதாட�� ெநா��தா� மைல’ ப�க�ைத� பா�னா�. இைறவ��



உ�தர��ப� வ�ண பகவா� இ�ப�க�ைத ��வ����ள�
மஹாேதவ� ஆலய��� ேச���தா�. 

���க�ைல�� இைறவ� ச����� ��தர� ெச�ற ��
இைறவ�ட� த� ேதாழ� ேசரமா� ெப�மாைள��
���க�லாய��� அ�ம��க ேவ��� எ�� ��ண���தா�.
இ�வா� ந���� ஒ� இல�கணமாக �க��தா� எ��ரா� ேதாழ�.
இைறவ�� அ�ம� அ��தா�, ேசரமா� ெப�மா� இைறவ�
�� வ�� வண��னா�. அ�� அ�ெபா�� ஆ� க�யாக ஓ�
உலா ஒ�� இைறவ� ��� பா�னா�. இ�ப�க� ���க�லாய
உலா எ�� �ற��� ெப�ற�.  த��� கா��ய�க�� உலா ஒ��
�த� �தலாக� பா�யவ� ேசரமா� ெப�மா� நாயனா� ஆவா�.
�� இ�வைர�� தன� ெதா�ட� கண�க�� இைண���
ெகா�டா� �வெப�மா� தன� �ேலாக அவதார ேநா�க�
�ைறேவ�ய ��  ��தர��, அவ�� ேதாழ�  ேசரமா�
ெப�மா�� ���க�லாய� ெச�ற� இ�தல��� இ���தா�.
ேகா���� எ�ேர ஒ� ேமைட உ�ள� அ�ேமைட�� யாைன
வ�த ேமைட எ�� ெபய�. 

ேம�� இவ�க�ட� அ�ைறய �ன�  ���க�ைல�� கம��
ம��� அ���� எ��� பா�வ� ேத��� ேச�களாக இ���
�ேலாக��� பரைவ ம��� ச���யாக �ற�� ��தரைர மண�த
ெப�க�  இ�வ��, ெப��ழைல� ���ப�� ���க�லாய�
ெச�றன�.  

�நாயக� �ைஜ ெச�� ெகா����த ஔைவயா�� �நாயக�
அகவ� பா�ய ��, �நாயக� இவ�க��ெக�லா� ��பாக த�
 ����ைக�னா� ��� ஔைவயாைர ���க�லாய���
ைவ�தா� எ�ெறா� கைத�� உ��.  

இ��க�ைவ� ெகா�டாட ஒ�ெவா� ஆ��� ஆ� மாத� �வா�
அ�� ��தர� ���க�ைல ெச��� �ழா�ைன ேகாைவ
ேச��ழா� �����ட�தா� �ற�பாக� ெச�� வ��றா�க�.
இவ�க� ஆ��ேதா�� ��தர�, ேசரமா� ஆ�ேயா���
அ�ேஷக� ெச�� �ழா ெகா�டா��றா�க�. இ�ெவா� நா�
ம��� த��நா�� �ைற�ப� ஆகம �ைஜ ெச�ய�ப���ற�.
�ழா�� �த� நா� இரவ�� ெகா��க��� பகவ�ய�ம�
ஆலய����ள ��தர�, ேசரமா�� உ�சவ ����க���
அ�ேஷக அல�கார ஆராதைன ெச��, யாைன ம��� ��ைர



வாகன��� அமர ைவ�� ேமள தாள�க�ட�
அ�ைச�கள���� ஊ�வலமாக அைழ�� வ�வ�. ம�நா� காைல
��தர ���� நாயனா��� ேகாலாகலமான ���ைஜ �ழா
நைடெப���ற�. ேம�� அ�ைறய �ன�
��அ�ைச��ள����ள அ�தைன உ�சவ ����க����
அ�ேஷக ஆராதைன நைடெப���ற�. 

ஒ� கால��� ெகா�� அரச�க�� வ�ப�� ம��� ��
����ெகா���   ஆலயமாக�� இ�வாலய� இ����ள�
த�ேபா� ெகா�� ேதவச� ேபா�� க���பா��� �� உ�ள�.
இ����ேகா�� �மா�  2 ஏ�க� �ல�பர���,  28 �ைண
ச�ன�கைள� ெகா�� �ர�மா�டமாக அைம���ள�.

  

ெகா� மர��� அ�ட ைபரவ�க� அ�� பா����றன�

வ��� ெதா�ட�கேள இ�வள� �ற��க� ெப�ற ஆலய�ைத
த�சன� ெச�யலா�. ம�ற ேகரள ஆலய�கைள�ட
�ரஏ�மா�டமாக ��� �ரகார�க�ட� அைம���ள�
��அ�ைச�கள� ஆலய�. ேகரள ��ப�கைல அ�ச�ைத ஒ���
க�ட�ப�ட ஆலய�. த�ேபா�  ெதா��ய� �ைற��
க���பா��� உ�ள�. �ழ�� ேகா�ர� ��� அ���க�
ெகா�ட�. ேம�� �ைச�� வா�� இ��தா�� அ�� ேகா�ர�



�ைடயா�. �ழ��  ேகா�ர�ைத� கட�தா� நா� கா�ப�
ப��ட�, அ��� உயரமான �வஜ�த�ப� பல அ���கைள�
ெகா�ட அத� உ���� ந�� �ைல உ�ள�. ெபா�வாக ெகா�
மர��� அ�ட ல��க� அ�ல� அ�ட �� பாலக�க� இட�
ெப����பா�க�. �ற�பாக இ�தல��� அ�ட ைபரவ�க� அ��
பா����றன�.  

க�வைற �ல�ப�மான� க��க�களா� க�ட�ெப��, மர
��ட�க� �க�ைட� தா�� உ�ளன. ேம� �க� ெச���
தக��னா� ேவய�ப�����ற�. �மான �ைர�� ���ய
ேவைல�பா�க�ட� ��ய மர���ப�க� அல�க����றன,
கணப�, ைபரவ�, ேயாக நர��ம� ச�த மாத�க� ��ப�க�
அவ��� �ற����� �றலா�. ��� ப�� ேதைர� ேபால
அைம���ள�. பல யா� ��ப�க� �ைற���ளன.  

 இ�வள� �ற��க� ெப�ற ��தர� பா�ய இ�தல���

�லவ�:  மஹாேதவ�, அ�ைசகள���வர� 

அ�பா� : உைமய�ைம 

தல ���ச�: சர�ெகா�ைற 

���த�:  �வக�ைக ���த�. 

ப�க�: ��தர�. 

�வெப�மா� ��க வ��� அ�ைம�ட� சதா�வ ���தமாக
ஆன�தமாக  அ�� பா����றா�. ஈச�, மகாேதவ� எ�ற
ெபய��� அைழ�க�ப��றா�. �லவ� �ய�� ��க�. 
ேகரளா�� ��க�க� ெகா�� அல�க��ப� ேபா� த�க���
ஐய��� அ�ைமயான அல�கார�.   

ஐய��� அ��� அ�ைம�� அைம���ள� �ற��. இவ�
 ேசாழ ம�ன�க�� �ல ெத�வமாக �ள��யவ�. �த�பர���
இ��� எ��� வ��, 1801� �ர��ைட ெச�ததாக ஒ�
 க�ெவ�� ���ற�. ��ேகா��� இட� ப�க� கைலமக�
சேமத நா��க��, வல� ப�க� ��மக� சேமத �����
�����ப� �க�� �ேசஷமான�.  ���த� �ண� க�வைற
அ�ேகேய உ�ள�. இ���ள ���த�தா� அ�ேஷக����
பய�ப��த�ப��ற�. 



�த� ���� ெத�� நால�பல���  த� ச�ன��� ��தர��
ேசரமா�� ேச��த �ைல�� அ��பா���றா�க�.  அத� ��
உ�ள ம�டப��� ��தர� பா�ய இ�தல�ப�க�கைள
க�ெவ��களாக� ப����ளன�. ஆ� கால��� இவ�கைள
ேசர�- ேசர�� எ�ேற பகத�க� வ�ப���ளன�. ��ன� ெகா��
அரச�ட� �வானாக இ��த ச�. ஆ�. ேக. ச��க� ெச��யா�
இதைன ஆரா���  அ� ேசர�� அ�ல ��தர� எ�� உலக�ய�
ெச�தா�. இவர� �ய��யா� ஆ� �வா� உ�சவ�� �வ��ய�
எ��றா�க�.  

ஆலய���  �����ரகார��� கணப�, ���ரம�ய�, ��கா
பகவ�, த��ணா����, ச�� ப�சா�ச�,   ஐய�ப�,
 ந��ேக�வர�, க�ைக, நாகராஜா, நாகய��, அ�ம�   ஆ�ய
 ெத�வ�க� த��த� ச�னன�க�� அ�� பா���றா�க�.
ம��� ச��யா ேவைள�க� �வ�, ஈச� தளப�யான ����ர�,
ப��யைற �வ�, ந�ெவ� நாத�, ெவ�நாத� எ�� பல
�வ��க ச�ன�க� உ�ளன. நடராஜ� ெப�மா��� த�
ச�ன��� உ�ள�. ப�சேலாக ���த�   ஐய�� ��வ���
�ேழ "��வ�ைச� கள�� சபாப�" எ�� எ�த�ப���ள�.
நம�கார ம�டப��� ந�� �ர��ைட ெச�ய�ப���ளா�.
�ழ�� ராஜேகா�ர �ைழவா�� அ��தள��� யாைன �தம��த
��தர� ேகால��, ��ைர �தம��த ேசரமா� ேகால�� �ற�பாக
வ��க�ப���ள�.  

ப�க�க��வ���, யாைன உ�வ�க�, ெவ������
ேகா����� ெச�வ� ேபால��, எ���வ�� ேகா������
ெவ�ேய வ�வ� ேபால�� அைம�க�ப���ளன. இ�தல���
நம�கார ம�டப� 16 ��க�ட� இர�ட��� (�� தள) 
�ைரக�ட�� அ�ைமயான மர� ��ப�க�ட��
அைம���ள� இ�தல��� ஒ� த� �ற��. ேம�� ேகா�ர����
ெவ�ேய ���� ந�ேவ உ�ள ெப�ய ேமைட யாைன ேமைட
எ�றைழ�க�ப��ற�. 

இ�தல��� தல ���ச� சர�ெகா�ைற மர�. ேகரள ஆலய���
தல மர�ைத �ல�தான� எ�� அைழ�� �ற�பாக
வண����றன�. ஆ� கால��� �வ��க���ேம�
இ�மர�க�� அ���தா� இ����ள�. ��ன� ஆலய�க�



��வைட�த ேபா� த� ��ேகா��க�� இைறவ��
��ேம�ைய �ர��ைட ெச�� வ�ப�� வழ��� ஏ�ப�ட�.  

த�ேபா� �ல�தானமான ெகா�ைற மர� ெவ���ரகார���
அைம���ள�. இதன��� ெகா�னேகா� �வ� ச�ன�
அைம���ள�.  அ��� ஊ����ரா எ��� அ�னதான��ட�
இ��ைற இ�வாலய��� �ரசாத� ��க���� பா��ய�
���ய�. ஊ����ர��� இ��� ��ேகா�� �மான�ைத
ந�றாக ேச��கலா�. �� தளமாக ேம� தள��� ச��
���யாசமாக நா�� ப�க�� �� �ைட��க�ட� ���கமான
��ப�க�ட� அைம���ள� ஒ� �ற��.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ல�தான� – சர�ெகா�ைற மர�

ேசரமா� ெப�மா� நாயனா���� ��ைல �த�பர�����
ெந���ய ெதாட���� எ�பதா�, இ�தல�ைத ேமைல�
�த�பர� எ��� ��வ�. மா� மாத��� மஹா �வரா��� 8 நா�
உ�சவமாக �ற�பாக� ெகா�டாட�ப���ற�. இ����ழா��
ேபா� யாைனேயா�ட�� நைடெப���ற�. அமாவாைசய��
ஆறா�� ைவபவ�.  

இ�தல��� மாைல ேவைள�� நைடெப�� த�ப� �ைஜ
�ற�பான� ேகரளா�ேலேய ப��யைற �ைஜ நட��� ஒேர தல�
இ�வா�� இ��ைஜைய த�சன� ெச�தா� �ழ�ைத பா��ய�
����, ���த த�ப��ன� ஒ�றாக ேச�வா�க�, கணவ�
மைன� ஒ��ைம ெப��� எ�ப� ஐ�க�. அ���
ெபௗ�ண�ய�� ெச��� �ைஜ �க�� �ற�� வா��த�
எ�பதா� இ��ைஜ�� ��ப�� நைடெப���ற�.  



ம�ற ேகரள ஆலய�க� ேபாலேவ இ�ேகா���� ெவ� வ�பா�
நைடெப���ற�. ��வா�ைர�� �ற�பாக
ெகா�டாட�ப��ற�.  ேம�� ஏகாதச ��ர�, ச�கா�ேஷக�,
  �����சய ஆஹாவன� �த�ய வ�பா�க�� �ற�பாக
நைடெப���றன.

  

இ�வாலய��� �ன�� அ�னதான� நட���ற�. அத�காகேவ
�ல�தான���� அ��� ஒ� அ�னதான �ட� உ�ள�.
 அ�ேயா�க��� �வெப�மா�� �ரசாத� ��க����
பா��ய� ���ய�.  இ�வா� ��தர� ���க�லாய� ெச�ற
��அ�ைச�கள�� த���த ��  அ�ேயா�க� ேச��த
��த�தல� கால� ஆ��, வா��க�  அத� �ற�� எ�பைத
காணலா� வா��க� அ�ப�கேள.  
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11.கால� த�சன�

  

சதா�வ சமார�பா� ச�கரா�சா�ய ம�யமா� அ�ம�

ஆ�சா�ய ப�ய�தா� வ�ேத �� பர�பரா� – எ�ப�
ைசவ�க����ய �� பர�பைர �ேலாக�. �வெப�மா��
அ�சமாக ேகரள��� கால��� அவத��� சனாதன த�மமான
இ�� சமய�ைத �ன��தாரண� ெச�தவ�  ��ச�கரா�சா�யா�.
அவ�  அவத��த ���தல� ேகரள��� உ�ள கால�யா��.
கால� எ�ணா�ள���� அ�ேக அைம���ள� இ�த
யா��ைர�� ேபா� கால� ெச��� பா��ய� ����த�. இ��
ஆ�ச�கர� �ற�த இடமான ��ணா ந��கைர�� ஒ� மட��,
கால� ேப��� ���த���� அ��� ஆ�ச�கர�� வா��ைக
வரலா�ைற �வ���� ஒ� �த�ப ம�டப�� உ�ள�. 

ெபௗ�த�� சமண�� ெகா�க��� பற�த கால��� இ��
மத����� ����� அ��தா�. இர�� சமய��ன���� பைக
�ல�ய ஒ� காலக�ட��� ஆ�க��வமான கா�ய�க��
ஈ�ப��, �வாத�க�� ப��ெப�� நா� ��வ�� ������த
சமய�கைள ஆ� மத�களாக ெதா��தவ� இவ�. �த��
���கமாக ஆ� ச�கர�� வரலா��� காணலா�.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

கனகதாரா �ேதா��ர� பா� ெபா� மைழ ெபா��த வரலா�

இ� ஆ� ச�கர�� வா��ைக வரலா�ைற� ப�� ���கமாக
காணலா�. ��னேர ����� வட�� நாத� ஆலய�ைத வல�
வ�� ேபா� வட�� நாத�� அ�ளா� �வ�� – ஆ�யா�பா�
த�ப�க��� �ழ�ைதயாக ஆ� ச�கர� வ�� அவத��தா� எ��
பா��ேதாம�லாவா? ச�கர�� �� வய�ேலேய �வ��
இைறவன� ேச��தா�. ஆ�யா�பா� அவ��� உபநயன�
ெச���� ேவத அ�யயன�� ெச�� ைவ�தா�.

ஒ� �வாத�  நா� அயாசக� எ�பவ� இ�ல����  �ை���
ெச�ற ேபா� அ���� எைழ� ெப�ம� தா� ைவ����த ஒ�
ெந��� க�ைய �ை��ட கனகதாரா �ேதா��ர� பா�
மஹால�� அவ� இ�ல��� ெபா� மைழ ெபா�ய ைவ�தா�.   

தன� அ�ைன�காக ��ணா ந�ைய த� இ�ல���� அ���
ஓட�ெச�த ச�கரைர �தைல ���க அ����� த���க த�
தா�� அ�ம� ெப��  ச�யாச� ேம�ெகா�டா�.
 கால������ �ற�ப�ட ச�கர�  தம�கான ��ைவ
ேத�யைல�� ந�மைத    ந��கைர�� ெகௗடபாத�� �டரான
ேகா��த பகவ�பாத�ட� ேவதா�த� ம��� இதர த��வ�கைள
ப��றா�.

சனாதன த�ம� தைழ�ேதா�க இவ� ��� ப�கைள ெச�தா�
�தலாவ� , �ர�தான �ரய� எ�றைழ�க�ப�� ���



�த � த � ழ � �
அ��பைட ��களான உப�டத�க�, பகவ� �ைத ம���
�யாச�� �ர�ம ���ர�க��� �ள�க�ைர எ�� அைவ
ேபா���� அ�ைவத ேவதா�த�  அதாவ�  இர�ட�ற� எ�ற
த��வ�ைத �ைல நா��னா�. ��� சஹ�ரநாம����
�ள�க�ைர எ��னா�, �வான�த லஹ�, ெசௗ�த�ய லஹ�,
ேகா��தா�டக�, பஜ ேகா��த�, கனகதாரா �ேதா��ர�,
���ரம�ய �ஜ�க�,  ��தா�த   சா��ய�, �ேவக �டாம�
�த�ய ��கைள�� இய����ளா�.

இர�டாவதாக தம� கால� ேதாய பாரத ேதசெம��� ���
�ைற ��� வ�� ம�ற சமய�தாைர  த� வாத� �றைமயா�
ெவ�� அவ�கைள அ�ைவ�களாக மா��னா�. பல ஆலய�கைள
�ன��தாரண� ெச�� அவ��� வ�பா�� �ைறகைள வ����
ெகா��தா�. ப� ேவ� �ைறகளாக இ��த  வ�பா�� �ைறகைள
ப��� அ� சமய�களாக ெதா���� ெகா��தா�.  ஆகேவ
ஷ�மத �தாபக� எ�ற �ற�ைப�� ெப�றா�.

தன� ஞான �����னா� த��கர�ற த�ம ெந��ைற��
ஆப�� வ�� எ�பைத உண���, பாரத ���ேக உ�ய ேவத
�ைற பா�கா�க�பட ேவ��� எ�� பாரத ேதச���  நா��
�ைசக��� ���ய ��மட�கைள �தா��த��னா�. தன�
�ட�கைள அத� �டா�ப�யா��னா�.   

ச�கர� ���ய அ�ைவத �ட�க� ெத��� சாரதா �ட�,
���ேக�, ேம��� கா�கா �ட�, �வாரைக, வட��� ேஜா�
மட� ம��� �ழ��� ேகாவ�தன �ட�, ��. கா���� ச�வ�ஞ
�ட�ைத ���னா�.  தம� 32�  வய�� சனாதன த�ம����
����� அ��த �ற�  ேகதார��� இ��� ���க�லாய�
ஏ�னா�.

இ��  கால���  ஆ�ச�கர��கான ஆலய� ஒ�� ெப�யா�
ந��கைர�� உ�ள�. ���ேக� மட�தா� ��வ��க�ப��ற�.
இ�� இர�� ���ய ச���க� உ�ளன.

ஒ�� ஆ�ச�கர��கான� ம�ெறா�� சர�வ��� அ�சமான
 சாரதா�பா��கான�. ேகரளா�� இ��தா�� இ�த ஆலய���
�ைஜ ெச�பவ�க� த�ழக� ம��� க�நாடக�ைத� ேச��த
அ��சக�க�தா�.ஆ�ச�கர�� அ�ைன ஆ�யா�பா��
சமா��� இ�� உ�ள�. ‘’நா� இற��� த�வா�� �



எ��ட���� வரேவ���. வ�� என�� இ��� சட��கைள�
ெச�ய ேவ���’’ எ�� ச�கர� �றவற� ஏ��� ெகா��� ேபா�
ேவ��னா� அவர�  அ�ைன. அவ��� அ��த வா����ைய�
�ற�யான ேபா��� �ைறேவ��னா� ஆ�ச�கர�.

அ�ைன இற�தேபா� ஊ� ம�க� அவ��� இ�� ம�யாைத
ெச�ய ����க�ைட ேபா�டன�. ‘’�ற�யாக இ���� ஒ�வ�
த� அ�மா��� இ��� கா�ய� ெச�ய� த��ய�றவ�’’ எ�றன�.
அைம��ட� இைத� கவ��த ஆ�ச�கர� அ�த ���� ���ற�
த� அ�ைன�� �ைதைய அ���னா�. அ�� ேதவைதைய
அைழ�தா�. �ைத ��ப��ய�. மக�� உத�யா� ���
�ைலைய எ��வ� எ�வள� ெப�ய பா��ய�! அ�
ஆ�யா�பா���� �ைறவற� �ைட�த�.���ேக� �ட��� 33-
வ� ச�கரா�சா�ய� ��நர��ம பார�. ஆ�ச�கர�� அவதார�
தலமான கால� த���வ�� மக��வ�� ெபற ேவ��� என
ஆ�வ� ெகா�டா�. அவர� ஆ�வ�ைத ம��த ��வா���
மகாராஜா ��ர�வ�மா, கால��� ஒ� ப��ைய ���ேக�
மட���� ஒ�பைட�தா�. அ�� சாரதா�பா�, ஆ�ச�கர�
இ�வ���மான ஆலய�க� எ��ப�ப�டன. ��ன� ேவதா�த
வ���க�� ேவத பாடசாைல�� அ�� அைம�தன.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆ�ச�கர� வா��� ��ணா ந��� (அத� த�ேபாைதய
ெபய�தா� ெப�யா�) த� இட� உ��. அ�த இ�
ச�பவ�க��ேம அவர� அ�ைன��� ெதாட�� உ��.
ஆ�யா�பா��� வய� ����� ��ட�. ��ணா ந�ேயா
������� ச�ேற ெதாைல�� அைம����த�. அ�ைன��
வச��காக ����� அ��ேலேய ந� வரேவ��� எ�� பாலக�
ச�கர� ‘மன���� க�டைள�ட அ�ந� ஒ� �� �ைளயாக�
���� அவ�க� ���� ப�கமாக வர� ெதாட��ய�.��ணா
ந��� நா� �நான� ெச��� ேபா� ஏேதா ஒ� �தைல அ���
இ��ப� ேபால ஒ� �ரைம. �தைல�� ��ைய� ேபாலேவ
ேதக���ைடய�� ெசா�த�க�ைடய ���� வ�வானேத.

��ணா ந��� ����� ெகா����ைக�� �தைல ஒ��
ச�கர�� காைல� ப��� ெகா�ட�. அ����தவ�க� ‘’உ�
மக� ச�யாச� ேம�ெகா�ள � ச�ம��தா�தா� �தைல��
������� உ� மகைன த�ப ைவ�கலா�’’ எ�றன�. அதாவ�
இ�த� �ற��� ச�கரைன த� ����� ெகா�� வர ேவ���
எ�ப�தா� அ�த �தைல�� தைல��. அ�ேபா� தாேன
அவர� அவதார ேநா�க� �ைறேவ��. ச��யாச� எ�ப�
ம��ற�. எனேவ அ�த ம��ற���, அ�த �தைல���
ப�க��� ஏ�� இ�ைல. ேவ� வ���� ச�கர�� தா� இத��
உட�பட, �தைல ச�கரைன ����த�. �தல�கட� எ�ற
ெபய�� அ�த� ப�� இ�ேபா�� அைழ�க�ப��ற�. ஆ�



ச�கர��  வா��ைக�� இைவ ���யமான �க��க�. அேத
ந��கைர�� அவ��கான ஆலய�� அைம���ள� ஒ� �ற��.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ச�கர� �றவற� ஏ��� கா��

அழகான ேகரள �ராம��ழ�� இ� �ற�� ப�ைச� பேசெல�ற
பா� பட��த �����வ�கைள��, ெப�ய  �ைழ வா��கைள��,
நா�ைக�� பலா மர�கைள�� ெகா�ட ��க�, அ�க�ேக
ெத�ைன மர�க� என �ள���  ேகரள �ராம���  ெப�யா���
கைர��� அைம�����ற� ஆ� ச�கர� ஆலய�. ஆ�ச�கர�
�ற�த இடமாக� க�த�ப�� இட��� பழ�கால�ைத� ேச��த ஒ�
ந�க��� அத�க��ேலேய ஆ�ச�கர�� அ�ைன�� சமா���
இ���ற�. அைத� ����� ���ேக� மட�தா� ேகா��
க�ட�ப�����ற�. ஆ�ச�கர�, சாரதா ேத� இ�வ�ேம
ெப�யா�ைற� பா��தப� அம������றா�க�.

��சாரதா�பா� ஆலய�ைத அ���ேறா�. ��வாச�
வட����ற�. �ைழவா��� இ� �ற��  ஆ� ச�கர� கனக
தாரா �ேதா��ர� பா�ய �� மஹால�� த�க மைழ ெபா���
 ச�த��,  ச�கரைர �தைல ப��� ெகா�ள அவ� தா� ச��யாச�
ஏ��� ெகா�ள த� அ�ைன�ட� ேவ��� ச�த�� அழ�ய
ேகரள   உண���� அ�ைமயான ேகரள பா� ஓ�ய�க� ந�ைம
வரேவ���றன. ஒ� �ற�  சாரதா�பா�� ���ச�ன� ெத��
ேநா�� அைம�����ற�. த�ணா���� ���யாக இ��
சாரதாேத� ������றா�. �மான ம�டப��� ெவ�� �வ��
பல ேத� அ�ச�க� �ரா��, மேக�வ�, ெகௗமா�,
ைவ�ண�, வரா�, இ��ரா�, சா��டா  எ�ற ச�த மாத�க�
 அ�� கா��ய����றன�.

அ��� உ�ள� ஆ�ச�கர�� ���ச�ன� ம�டப�. ெத��ைச
ேநா�� ஞான���ைர�ட� கா�� த��றா� ஆ�ச�கர�. ெப�ய
��ரக�. அ��� ��ய உ�சவ����. பாரத ேதசெம��� ���
�ைற ��� வ�த ���பா�ைகக�. ப�ட� இ��தா� ஆர��
கா��னா�.

��� ���� �ராணானா� ஆலய� க�ணாலய�

நமா� பகவ� பாத ச�கர� ேலாக ச�கர�   எ�� ஆ�சா�யைர
வண��ேனா�.  �� ம�டப��� ஆ� ச�கர�� வாழ�ைக
�க���கைள �ள��� �ைத ��ப�க�. அ�ம�டப���
அம��� ேதாடகா�டக� பாராயண� ெச�ேதா�. அ�த



ம�டப��� அம�������ேபா� ����த கா�� ஆ������
�ள�� ந�ைம� ெதா��� ெச��ற�. ��ட ேநர� க���
அம��� �யான� ெச�ய ஏ�ற இட�.  

ேம���  ��� �ர��� ச�கர�� �லெத�வமான  �����ண�
ேகா�� உ�ள�. த�க மைழ ெபா��த தல� இ�. கால���
உ�ள ���ண�, கால�ய�ப� எ�� அைழ�க�ப��றா�.
க�வைற�� உ�ள க�ண�, ஒ� ைக�� ெவ�ெண� ஏ����,
ம� ைகைய இ���� ைவ�தப��� அ��பா���றா�. ஆலய
க�வைறைய '���ண அ�பல�' எ�� அைழ��றா�க�.
ஆலய��� உ�ேள வல��ற� �வ� ச�����, இட��ற�
சாரதா��ைக ச�����, ச�� �நாயக� ச�����
அைம���ளன. தல ���ச� பவளம��.  

ஆ� ச�கர� ச�ன��� அ��� அைணயா �ப� ஓ����ற�.
 வளாக��� ஐய�ப��, நம�கார ம�டப��� பர�ராம��
அ�� பா����றன�. ஆலய �க��� ஆ� ச�கர� கனக தாரா
�ேதா��ர� பா� கால�ய�ப� அ�ளா� ெபா� மைழ ெபா�ய
ைவ��� �ைத ��ப� ம��� ஆ� ச�கர�� �ைத ��ப�
அல�க����ற�.   இ�ேகா��� அ�சய ���ைய �����
ஆ��ேதா�� கனகதாரா யாக� நட��ற�. அ�ேபா� ப�த�க�
கனகதாரா �ேதா��ர� ெசா�� கால�ய�ப�, ஆ� ச�கரைர
வ�ப���றன�.

  

கனகதாரா �ேதா��ர� பா� ஆ� ச�கர� த�க ெந���க� மைழ
ெபா�ய ைவ�த� ஓ� அ�சய ���ைய நா�� நட�ததாக



க�த�ப��ற�. இத� அ��பைட�� அ�சய���ைய நாள��
கால��� உ�ள ���கால�ய�ப� ேகா��� மகால�����
த�க ெந���க� அ�ேஷக� ெச�ய�ப��ற�. �ழ�ைத
பா��ய� ேவ��பவ�க� �வா��� ெவ�ெண�
சா�����றன�. �ரா��தைன �ைறேவ�ய�� �ழ�ைத�ட�
 வ�� ெதா��� க����றன�.

அ����� �மா� ஒ� �ேலா ��ட� ெதாைல�� ேப���
�ைலய���� அ��� அைம���ள� ஆ�ச�கர� ����
ம�டப�. இ� ஒ� ��ப��ட�. எ�� அ���  ெகா�ட�
இ�ம�டப�. �மா� 150 அ� உயர��� கா��ய���� ம�டப�.
மகாெப�யவ� என அ�ய�ப�� ச��ரேசகர சர�வ� �வா�க��
���ப�� ேப�� உ�வான �ைன�� �� இ�. இத� �ைழ��
ப���� இர�� யாைன உ�வ�க� உ�ளன. ஆ�ச�கர�
பா�ைகக�� �ர�ப��பாக இ� ெவ��� ���க� இ��
உ�ளன.

ப�க�� ஏ��ெச���ேபா� ஆ�ச�கர�� வா��ைக வரலா�
ஓ�ய�களாக ���ற�.

ஆ�ச�கர�� வா��ைக வரலா�ைற� ெத��� ெகா�வத�கான �க
எ�ைமயான, அழகான வ�யாக இ�த ம�டப� �க���ற�.
உ���� எ�டாவ� தள��� ஆ�ச�கர� �ைலைய� பா��ப� �க
ர��யமான, ெத��கமான அ�பவமாக இ��த�. �ைலைய�
�������� ஜ�ன� வ�ேய ெமா�த கால��� ெத�ைன
மர�களா� நா��ற�� �ழ�ப����த� �க அழகாக� ெத��த�.

இ� வைர இ�த யா��ைர�� ேபா� இ� நா�க�� அ�ேயா�க�
த���த நால�ப�க� ம��� ������� அ��� அைம���ள
ஆலய�கைள ப��� க�ேடா�. இ� ��தா��பாக
அ�ேயா�க� அ�ப��த இ� பகவ� ஆலய�க�� �ர�
உ�சவ�கைள ப��� கா�ேபா� அ�ப�கேள.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அ��யாய� -12



12.ெபா��ள�கைர பகவ� �ர�

  

எ�த �ழாைவ த���பத�காக இ�த யா��ைரைய
ேம�ெகா�ேடாேமா அத�கான நா�� ம����யாக ���த�.
ேகரள��� �ர� ���ழாைவ த���க ேவ��� எ�ற ஆவ�
�ைறேவற�ேபா�ற� எ�� ஆன�தமாக �ள��ேனா�. அ�ைறய
�ன� அ�ேயா�க� த��ய இ�ல��� உ�ள ெப�யவ���
�ற�த நா� எ�பதா� அ�த ெகா�டா�ட�� ேச��� ெகா�ட�.
அவர�  �ற�த நாைள ெகா�டாட ம�ய ���த��தன�. உ�ட
மய�க� இ��தா�� �ர�ழாைவ த���க ஆலய� வ��
ேச��ேதா�.   ��தலாக பல ஆலய�கைள த����� பா��ய��
���ய�.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

அல�க��கப�ட க��ர யாைன�� பகவ�

 



இய�ைக எ�� ெகா��� ேகரள��� ����� மாவட���
எ�க���� எ�ற ஊ�� அ��� உ�ள ஒ� ��ய �ராம�
ெபா��ள�கைர. அ��ராம� ������ இ��� வாடன�ப��
வ�யாக �மா� 25 �.� �ர��� அைம���ள�. அ��ராம���
அைம���ள பகவ� ஆலய��� �ர� �க���ைய�தா� த���க
 வ�ேதா�. இ�வாலய� ேத�ய ெந��சாைல 66 �
அைம���ள� , ஆலய��� வல� �ற�� ஒ� பாைத
ெச���ற�.

  

யாைனக�� ெத�வ�க�

ேகரள��� ஆலய�க�� �ர�ேமா�சவ��� ஒ� நா� �ழாதா�
�ர� ���ழா, ெமா�த� ப�� நா�க� ெபா�வாக ���ழா
நைடெப���ற�. �த� நா� ெகா�ேய�ற�, ப�� நா�க��
தா���க �ைற�� �ற�� �ைசக� நைடெப���றன. ஒ�பதா�
நா� �ர� ���ழா, அல�க��க�ப�ட  யாைனக��
அ�வ���, ப�ச வா��ய�, �ைட மா�ற�  காவ�க�, வாண
ேவ��ைக எ�� �க  �ற�பாக நைடெப��ற�.  ������
���ைர மாத� இ��ழா �ற�பாக நைடெப�வதா� அைன��
ஆலய�க�� இ��ழா �ர� ���ழா எ�ேற
அைழ�க�ப���ற�.



ப�தா� நா� காைல ஆறா�� என�ப�� ���தவா� ம���
ெகா��ற�க� எ�� ���ழா�க�
அ�ேலாலக�ேலால�ப��ற�.  ெபா��ள�கைர பகவ��� �ர�
மைலயாள ��ப மாத� ( மா�)  ேரா��ய�� நைடெப���ற�.
�ர�த�� அ��� உ�ள ஆலய�க�� உ�ள ெத�வ�க�
அ�வாலய���� வ�� ெத�வ�ைத வண�� ெச�வதாக ஐ�க�.

ெபா��ள�கைர பகவ� ஆலய� ���ய சாைல�� �க அ���
அைம���ள�. ச�ர வ�வ ��ய ��ேகா��, �ர�� �மான�,
��ன� ஒ� ம�டப� எ�� ஆலய� ��தாக�தா�
அைம���ள�. ����� �ர�மா�டமான ைமதான�,
ைமதான��� ெப�ய ஆலமர�க� உ�ளன.  கஅ��ேலேய
����ள�� உ�ள� அ�� தாமைர மல�ஆலய�� மர�க��
வ�ண வ�ண �� �ள��களா� அ�ைமயாக
அல�க��க�ப���தன.  �ர�த�� ஆலய�ைத ����� பல
கைடக� �ைள����தன. இ��� ப�ட�க�, ெபா� கடைல,
��ட�க� ���� கைடக�, ப�� ��பவ�க� எ�� ஒ�
�ழா��கான அைன�� அ�ச�கைள�� காண ���த�.

  

ம�க� ��ட� ெம�ல ெம�ல வர ஆர������த�.
�ைளயா��� ேபா��க�� ெவ�� ெப�ற �ர�க� த�க�



ேகா�ைபகைள உலக��ன�க��� கா���ப� ேபால   ��தாக
க�யாணமான பல ெப�க� த�க� கணவ�க�� ைகைய�
�����ெகா�� நாண��ட� வ�த கா�� இவைர நா� வாழ�ைக
��வத��� �ைற� ���� ��ேட� எ�� உல���
கா����� �தமாக உலா வ�� ெகா����தன�.

�� �ழ�ைதக� ப�����, ஐ� ������ அட� ���க
ெப�ேறா� அவ�கைள சமாதான� ெச��� கா��கைள�� காண
���த�. எ��� ஒேர ஆரவார� ஒேர ம����.  ஆலய�
சாைலைய அ��ேத அைம������ �ட ேபா��வர�ைத
���த��ைல. ஒ� ப�க� வாகன�க� ெச�� ெகா��� வ��
ெகா��� இ��தைத பா��� ஆ�ச�யமாக இ��த�.  

ஆலய���கான ஐ�� அல�க��க�ப����த யாைனக�
ைமதான��� ந�ேவ �����தன. ைமதான��� ஒ� க��ட�
இ��த� அத� �ைர�� ெச�� அம��� ெகா�ேடா�.
அ�ேயா�ைடய ந�ப� ��த� அவ�க� �ைக�பட� எ���
த��� ெகா����தா�. ெம�ல ெம�ல ம�ற யாைனக� வர
ஆர���தன, வ�த யாைனக� �����த யாைனக�� இ�
�ற��  ெச�� ஒேர வ�ைச�� ��� ெகா�டன. இ��ர
�ழா��   15 யாைனக� கல�� ெகா�டன.   

அ��� இ��த உய��த க��ட�க�� �ைர���, ஏ�
மர��ைளக��� �ட ம�த� தைலக�.  உயர��� இ���
பா���� ேபா� இ�வள� ��ட�ைத�� ��தாக பறைவ�
பா�ைவ�� காண ���ம�லவா?



  

யாைனக� அைன��� அ�வ��� ��ற ��ன� ப�ச
வா��ய�ைத  ெம�ல  இைச�க ெதாட��ன�.  வா��ய
கைலஞ�கைள ��� ��� பல� அவ�கைள ஊ������
ெகா����தன�. �ல� ைக�� இ��த ���ைன தாள���ேக�ப
  ேமேல  ��  �� அவ�க���  ஊ�கம��தன�, �ல�
ப��கைள ��� ெகா�� ப�ச வா��ய   வா��ைப ெவ�வாக
ர��தன�. �ல� ைகயா� தாள��� அவ�கைள ஊ����தன�.
சமய� ெச�ல ெச�ல வா���� ேவக�� �ைற��
மா��ெகா�ேட ெச�ற�. ந� ந�ேவ எ�காள�க� ம���
ெகா��க� ஊத�ப�டன,  ம�� ேக�ட நாக� ேபால ப�த�க�
அைனவ�� க���� ��றன�.  பல� இைச�ேக�ப நடன�
 ஆட�ெதாட��ன�. �மா� இர�� ம� ேநர����� ேமலாக
வா��தன� இ�வள� ச�த���� யாைனக� �ரளாம�
அ�ப�ேய ��றன.

அ�� சா�� ேநர��� ���� �ைடக� மா�ற�ப�டன,
சாமர�கைள ஒ�வ� �ச, ம���� ���கைள ஒ�வ� அைச�க
வ�ண வ�ண �ைடகைள  அழகாக ���ன�, அ�� ெவ���
�ைடக�� இ��த த�க ெதா�க�டா�க� ���ய� அ��தமாக
இ��த�. ெம�ல ெம�ல இ�� க��ய� ப�ச ேமள�� ��ற�.
ஒ�ெவா�றாக ெவ������ வ�த யாைனக� த�த�
இ���ட� ����ன ஆலய��� ஐ�� யாைனக� ��ேகா�ைல



��� வ�� வண��� ெச�றன. ���த� எ�� �ைன�� இ�ல�
���பலா� எ�� �ைன�த ேபா� �ர� �க�����
��தா��பான �க��� �வ��ய�.

ஆ� வாண ேவ��ைகக� ஆர�பமா�ன, ேகரள� வாண
ேவ��ைக�� ெபய� ெப�றத�லாவா?  �த�� அ�� ேவ��க�
அைவ டமா�, டமா� எ�� ெவ���  கா�கைள �ைற�தன.
ேகரள��� ெவ� வ�பா� �ற��. நம� த��நா����  �வா�
�ற�பா� நைடெப�� ேபா� அ�� ேவ�� ேபா�� வழ�க�
உ�ட�லவா? அ� உ�க��� நயன ��ைச அ�ள எ�ெப�மா�
���ேகா����� ெவ�� ேபா�� ��டா� அைனவ�� வ��
அவைர வ�ப�� அ�� ெப��க� எ�� அ����� ஒ� வ�
அ�. எ�ெப�மா� எ��ட��� அ�� பா����ெகா��
இ���றா� எ�பைத உண���� ஒ� ச��ைஞ�� அ�வா��.
அ�� �ைர��  ெச�� அவைர த���க அ� உத��ற�.

அ��த இ��ட வான�ைத பகலா��� ப� ேவ� �தமான வாண
ேவ��ைக �வ��ய�. �ல������ ���ெகா�� பா��த
வாண�க� ேமேல ெச�� ெவ��� பல வ�ண ��களாக ����
க�க��� ���த��தன. ப�ைச, ம�ச�, �வ�� எ�� பல
வ�ண�க�� ��க� வான��� கா��ய��� மைற�த�
அ�ைமயான ஒ� ஒ�-ஒ�� கா��ைய க�� க��ேதா�.  இ��
��க� ெப�� ��டதா� � �ப���க� ஏ�ப���றன எ�பதா�
���ழா�க�� வாண ேவ��ைகக�  �க�� �ைற�� ��டன.



  

��ெனா��� ஆலய� ���� அழ�

 �� வய�� உ�மைல�ேப�ைட�� மா�ய�ம�
ேத�����ழா�� �ைறநா� ��ைட ைமதான��� க�� க��த
வாண ேவ��ைககைள இ�ைறய �ன� �ைன� ����
ெகா�ேட�. �மா� ��ப� ஆ��க��� ��ன� ஒ�
அ��தமான வாணேவ��ைகைய ேந�� க�� க���� பா��ய�
���ய�. �மா� அைர ம� ேநர� நைடெப�ற அ�வாண
ேவ��ைகைய க�� க��த� ஒ� மற�க ��யாத அ��த
அ�பவமாக அைம�த�. இ�வா�  ெபா��ள�கர பகவ��� �ர
உ�சவ� �ற�பாக �ைற� ெப�ற�. அ��� இ��� �ற�பாக
நைடெபற��ள ஆ�ர�க�� அ�ம�� �ர����ழாைவ
கா�ேபா� அ�ப�கேள.  
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13.ஆ�ர�க�� �ர�

  

  

��ப� யாைனக�ட� ஆ�ர�க�� பகவ��� �ர����ழா
இ��� �ற�பாக நைடெப�� எ�� �����தன� ஆகேவ
அத�காக அ�காைல�ேலேய எ��� தயா� ஆேனா�.

ேகரள���� வ�� ��� கட�கைர�� ெச�லாம� இ��தா�
எ�ப� எ�� அ��� உ�ள கட�கைர�� அைழ��� ெச�றன�.
அர��கடேலார� ெச��  ச�� கா�� வா�� வ�ேதா�.
 அ�கால��� ேகரள இ�ல�க� அைன��� �ைறய மர�க�ட�,
கா� என�ப�� ���� வ�பா� இட��ட� இ��தன, த�ேபா�
��தாக க�ட�ப�� ��க��  இைவ இட� ெப�வ��ைல.



அ�ேயா�க� த��ய ���ன��  ஒ� பைழய கா�ட� ��ய
 பார�ப�ய இ�ல� ெச�� பா������ வ�ேதா�. வ��
வ�ெய��� �ர���� வ�� ப�த�கைள வரேவ�க வாைழ,
க��, ெத�ன��ைலக� க��ய வரேவ�� வைளய�க� பல
அைம����பைத� பா��ேதா�. ஓ�ட��� �ர��� ப�� ெப��
ஒ� யாைன�� �ஜ உயர ெபா�ைம ஒ�ைற அைம����தன�.
ஓ�ட��� ேகரள��� ��மா ந�க�� உ�வ ெபா�ைம ஒ�ைற
அைம����தன�. காைல �தேல ஆ�ர�க�� அ�மைன
த���க சா� சா�யாக ப�த�க� ேவ�� ��� அ��� ெகா��
ெச�� ெகா����தன�.



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ஆ�ர�க�� பகவ�

ஆ�ர�க��ைடயா� எ�� மா�ய�மைன நா� த�ழக���
அைழ�ப� ேபால இ�வாலய��� பகவ�ைய ஆ�ர�க��
எ�� அைழ�� வ�ப���றன�.  எ�க���� எ�ற ஊ��
�ழ�� ��� ��தா� சாைல�� அ��� இ�வாலய�
அைம���ள�. ெபா��ள�கைர பகவ� ஆலய� ேபாலேவ ச�ர
��ேகா��, �ர�� �ைர நால�பல��ட� அைம���ள�.
நால�பல��� �வ��� ெத�வ ����வ�க� ��தைள
கவச��� �����றன.  

ேகா�ைல ����� ெப�ய ைமதான�. ெந��ய��த ெகா� மர�
த�க கவச� ����ள� ஆலய��� உ�ள ஆ�ர�க����
ேம� ைவ���ள   ப��ைய  பைறசா���ற�.  ெகா�மர����
��ேன உ�ள க� �ள���� �ைர அைம���ளன�.
ஆலய���� அ��� அ�வலக க��ட� அைம���ள�.
 இட��ற� நாராயண �� அவ�க�� �ைல அைம���ள�,
ஆனா� அவைர ��� அைம�� �ைற� ப�����ளன�.
ைமதான��� பல �ர�மா�ட மர�க� உ�ளன. அவ����
ெகா�க� பற�� ெகா����தன. �� �ள�� அல�கார�
ெச����தன�. பகவ� இ�வாலய��� மா�ய�ம� ேபா�
ஜடாம�ட��ட� அ�� பா����றா�.



  

மைலயாள ��ப மாத�(மா�) ��க��ட ந�ச��ர�த��
நைடெப���ற �ர����ழா�� யாைனக�� அ�வ���
ம��� �ைட மா��த� ம��� ப�ச வா��ய ேமள� �ற��.
அவ�ைற� ப�� ��� காணலா�.  ேகரள ஆலய வ�பா���
யாைன ெவ�வாக பய� ப��த�ப���ற�. யாைன, மைல ம���
கட� எ�தைன �ைற பா��தா�� இ�பம��க��ய� எ��
��வ�. ���பாக �ழ�ைதக� யாைனகைள �க�� ����வ�. 

யாைன எ�ற�ட� அ�ேய��� ப��� கால��� ப��த
இ�பாட� �ைன��� வ��ற�, இ�பாட�  அ�தக�க� �ரராகவ
�த�யா� பா�ய�, 

இ�ப�வா� எ�ைல இராமைனேய பா� 
எ�ெகாண��தா� பாணா � எ�றா� பா�
வ�பதா� களப� (ச�தன�) எ�ேற� ��� எ�றா�
மாத�க� (ெபா�) எ�ேற� யா� வா��ேதா� எ�றா�
ப���� ேவழ� (க���) எ�ேற�  ���� எ�றா�
பகெட�ேற� (மா�) உ�� எ�றா� பழன� த�ைன
க�பமா (க�� மா�) எ�ேற� ந�க�யா� எ�றா�
ைக�மா(ைகைய உைடய �ல�� - யாைன) எ�ேற�  ��மா
கல��னாேள .  



இ�பாட����� ெப��ெச�வ�க��, அரச�க�� ம��ேம
யாைனகைள ைவ�� ப�மா��க ���� எ�பைத அ�யலா�.
அ�கால��� அரச�க� நா� வைக� பைடக��
யாைன�பைடைய�� ைவ�� ப�மா��� வநதன�.

�மா� 300 ஆ��களாக யாைனக� ஆலய�க�� உ�சவ�க��
ப�க����ளன எ�� ச���ர ஆ�வாள�க� ����றன�.  பல
ஆலய�க� ஒ���� ேம�ப�ட யாைனகைள ெசா�தமாக
ெகா���ளன. ��வா��, ேசா�டா��கைர, எ�ேம� சா�தா
ஆலய�க�� �ன�� �ேவ� �ட யாைன�� ேம� உ�சவ�
வல� வ�ேத நைடெப�வைத அ�ேய� த�����ேள�.
��வா��� அ�வாலய���� ெசா�தமாக �மா� 200  யாைனக�
உ�ளன. இ�வாலய��� நைடெப�� யாைனேயா�ட�� �க��
�ர��த�.

�ர�த�� த�க �க�படா� அ��த யாைனக�� அ�வ���
நைடெப���றன. �க�� உயரமான யாைனக��ெக�� பல
இர�க�க� உ�ளன�. �ர��த ெப�ற யாைனகைள� ப��
ப���� ேபா����றன�.

��வ�பா� ச��ரேசகர�, ெத���ேகா���கா� ராமச��ர�,
ெச���ல�ேச� பா��த�, ���பர��� ���ச�க�,
���ப��  ேகசவ� ஆ�ய யாைனக� �ல �ர��தமான
யாைனக�.

�ர� �ழா��� �ள�பர� ெச��� ேபா�
ப�ெக����ெகா��� யாைனக�� ெபய�க�ட� �ள�பர�
ெச���றன�. அ�வ���� கல�� ெகா��� யாைனக���
த�க �க�படா� அ���ப�ட�  க���� மல� மாைல, ம�
மாைல கா�க��� சல�ைக, ம��� மல� சர�கைள ெகா���
அல�க����ற�. �ரச��ெப�ற யாைனக� அத� ெபயைர�
தா�� வல� வ���றன. அ��� ெச�ைட ப�ச வா��ய�ைத�
ப�� ஒ�  �� ����.   

ெச�ைட  எ�ப� பரவலாக� பய�ப��த�ப�� ஒ� தாள
இைச�க��யா��. இ�க�� பரவலாக� ேகரள�. க�நாடக
 மா�ல��� �� நா� ப�� ம��� த�ழக���
பய�ப��த�ப��ற�. �� நா��� இ� ெச�ேட எ��
அைழ�க�ப��ற�. 



  

ப�ச வா��ய இைச� கைலஞ�க�

ெச�ைட ேமள� ப�ைடய த�� இைச ேதா�க��
   ெகா�ெகா��  எ�பத� ப�ணாம வள���ேய ஆ��. ெச�ைட
18� ��றா��� ��ைமயான த�கால வ�வ� ெப�ற�.
ெச�ைட ��ட உ�ைள வ�வ����ள மர�க��யா��. இ�
இர�� அ� �ள�� ஓர� ��ட�� ெகா�ட�. இத� இர��
�ைனக�� ெச�ைட வ�ட�களா� �ட�ப������றன.

ெபா�வாக இ� ப� மா��� ேதாலா� உ�டா�க�ப��ற�.
காைள மா��� ேதா� இத�� பய�ப��த�ப�வ��ைல. தர�
��க ஒ��காக ப� மா��� அ� வ��� ேதா�
பய�ப��த�ப��ற�. ெச���தாக ைவ�பத�காக
வா��பவ�க�� ேதா����� ெதா�க�ட�ப��ற�.
ெச�ைட�� ேம� ப���� ம��� ேகா� ெகா�ட�ப��ற�.

ெச�ைட ேமள� 300 ஆ��க� பழைம வா��த�. ெச�ைட
ேமள��� ெச�ைட, இைல�தாள�, �ழ� ம��� ெகா�� உ�பட
நா�� வா��ய�க� உ�ளன. ெச�ைட ேமள��� உ�ள ேமள
வைகக�:

1. ப�சா� ேமள�



2. பா�� ேமள�

3. ச�ப ேமள�

4. ெச�பட ேமள�

5. அட�த ேமள�

6. அ�சடத ேமள�

7. ��வ ேமள�

ேம�க�டவ��� �த� ஆ� ேமள�க� "ெச�பட"
ேமள������� வ���றன.  இைவகைள த�ர ேகரள���
ேம��  3 ேமள�க� உ�ளன க�ப�, ஏகதச� ம��� நவ�.
��கா� ேமள� ேமள�கைலக�� ேச��க�ப�வ��ைல.
ெச�ைட��, இைல�தாள��   த�யாக அர�ேக��யா� அத��
ெபய�  தாய�பைக. அ�ேய� ெச�ைன�� உ�ள ஒ� ஐய�ப�
ஆலய��� ம�டல �ைச�� ேபா� தாய�பக வா��ைப
இர����ேள�.

ப�ச வா��ய��� தாள� க��க� �ர�� அைம��� ேவக�
���ெகா�ேட ெச��� வைக�� அைம���ள�. இர�� ம�
ேநர� வைர ����ற�. ெச�ைட ஒ��� அ��� அ���
இ��ேபா��� ஒ� அ��ைவ தானாகேவ உ�வா�� ���. அ�த
இடேம   அத�  ஒ�யா� ‘��� ���’ என அ���.   

��னதாகேவ ெச�� ஒ� க��ட��� ேம� அம���
ெகா�ேடா�.  ���� அல�க��க�ப�ட �ரதான யாைன
வ�த�ட� அத� ேம� ஆ�ர�க�� அ�ம�� ����வ�ைத
(����) ஏ��� ேபா�  அ��� உ�சவ க����ன� ஒேர �ற
ேம�ச�ைட�ட� ��� அ�மைன வரேவ�றன�. மல� ��
வ�ப�டன�. அ�� ேவ��க� அ���தன. ெச�ைட ேமள�
 ம�கள இைச இைச�தன�. ��ன� ேகா�ைல ��� வ��
ைமய��� தன�கான இட��� ��ற�. ��ன� ஒ�ெவா�றாக
ம�ற யாைனக� வ�� ேச��� ெகா�டன. ஒ�ெவா� யாைன��
�க�படா�� ேவ� ேவறாக இ��த�.

ைமதான��� ��ப� யாைனக�� ஒேர வ�ைசயாக  ��க
��யா� எ�பதா� ’’ப” வ�வ��� �������தன�. இ�
ப�க�� ஐ�� , ஐ�� யாைனகைள��, ேகா�ைல� பா��தவா�



இ�ப� யாைனகைள�� �������தன�. யாைனக�
அ�வ��த�� ெச�ைட ேமள� க�ேச� �வ��ய�.  ப�த�
��ட� ��ைதய நாைள �ட அ�கமாகேவ இ��த�. ெச�ைட
ேமள� க�ேச�ைய�� இர��ேதா�, அைத இர���� அ�ப�க��
ேச�ைடகைள�� இர��ேதா�. அ��� ஒேர �தமான ப�ைன
ைக�� உய���� �����ெகா�� இைச�ேக�றவா�
����கண�காேனா� ஆ�� இர��த� க� ெகா�ளா� கா��யாக
இ��த�.  

  

30 யாைனக� ப வ��� அ�வ��� ���� அழ�



  

இ�வாலய �ர��� �ற�� எ�னெவ�றா� யாைன அ�வ���
���த ��ன� ெதாட��ய கைல �க���க�தா�. இர� �மா� எ�
ம��� �வ��ய கைல �க���க� ம� நா� ம�ய� ஆறா��
���� வைர ���த�. ஒ�ெவா� கைல� ���ன���� அைர
ம� ேநர� ஒ������தன�.

அவ�க� அ��� உ�ள ஒ� ைமதான������ �ற�ப�� வ��
ஆலய��� ைமதான��� அ�ம��� ��ன� த�க�ைடய
ஆ�ட�கைள கா���� ��� ��ன� ���� ெச�றன�.

�ர�மா�டமான �வா� உ�வ��ன� இ�த கைல �க���ைய
�வ��ன�, கேணச�, �வ�, பகவ�, நர��ம�, இராம� ேபா�� ப�
ெத�வ உ�வ��ன� வ�� ெச�றன�. அ��� �ர�மா�டமான
கரக�கைள �ம�த ���ன� வ�� ஆ� ��� ெச�றன�,

ெத�ய� அ��ன� வ�� த�க� �றைம�ைன கா�� ���
ெச�றன�. ேகரள��� தா� எ�தைன �த கைல வ�வ�க�
உ�ளன எ�� �ய�காம� இ��க ��ய��ைல. நாத�வர�,
ேமள��ட� நம� காவ� ஆ�ட��� ஒ��� இ�� கல��
ெகா�டன�.  கைல �க���க� இர� ��வ�� இ��ததா� வாண



ேவ��ைக இ��க��ைல. இ�வா� ஆ�ர�க����
�ர�ைத�� க�� க��ேதா�.

  

 

  



ேகரள� தன� க� �க����( Back Water) ெபய� ெப�றத�லவா?
இ�பயண��� ேபா� க��க��� பட� பயண� ெச���
வா���� ���ய�. ெபா��ள�கைர�� அ��� க� �க���
இராஜா �� எ��� ஒ� �� �� உ�ள� அைதெயா�� ஒ�
ெபா��ேபா�� ��கா�� உ�ள�. நால�பல யா��ைர�� �ைற
நா� காைல பட�� பயண� ெச�� அ��� வைர ெச�� ���
வ�ேதா�. �� ��வ�� ��ைல(Mangrove) மர�களா�
�ைற����ததா� அ�� இற�க ��ய��ைல. பட�� இ��ேத
���� பா������ வ�ேதா�. இ�வா� இ�த யா��ைர �க��
�ற�பாக �ைற� ெப�ற�.

  

அ�ேயன� ந�ப� ��.��த�, இ���தக��� உ�ள
�ைக�பட�க� அைன��� அவ� ைக வ�ண�, அவர� ந�ப�
��. பர�ராம� ம��� அவர� மைன� ��ம�. வ�சலா
அவ�க��� அன�த ேகா� ந��. ��ம�. வ�சலா அவ�க��
ெசா�த ஊ�தா� ெபா��ள�கைர, அவ�க�� தா� ����தா�
ெச�� த�� இ�த யா��ைரைய ேம�ெகா�ேடா�. அ�ைமயான
���ேதா�ப�ட� எ�கைள ெகௗர��தன�. .  ேகரள�ைத�
ப����, அத� பார�ப�ய�ைத�� ப���� பல தகவ�கைள
இ�த யா��ைர�� ேபா� அ��� ெகா�ேடா�.    அவ�க�
���ப��ன� அைனவ���� ���த ந���ட� இ���தக�ைத
�ைற� ெச���ேற� .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�: 

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ���
ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன.
Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப��
வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த�
6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான
ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�: 

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற
வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�: 

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த��
����தக�க� அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா�
இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�? 

அேமசா� ���� க���� த�� ஆதர� த�த �ற�, த��
����க� அ�ேக ��பைன��� �ைட���றன. ஆனா�
அவ�ைற நா� ப��ற�க இயலா�. ேவ� யா���� ப�ர
இயலா�.

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய
�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த�
ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம���

https://freetamilebooks.com/about-the-project/


தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� ��
அைம��றன.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள
உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons
எ�� உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத�
�ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக�
ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா���
ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய
த�� ����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா��
ப��கைள எ��கலாமா? 

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�
ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள
“யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ��
ப���கைள ம��ேம நா� பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� ��
இ���� ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள���
வைல�ப��கைள� ெகா������ ஆ��ய��� அவர�
ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா�
நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�
பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள  உ�வா��ேவா��� அவ�கள�
ப��க�  �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற



எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத��  நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள�
பைட��க� ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��.
வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட
அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�.
ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ�
�� ����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.
ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண�
வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FreeTamilEbooks.com 

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம���
����தக�க� காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா��
����தக�கைள இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச��
ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள
யா��� ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா? 

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-�
ேபா�� ஓ� எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள�
பைட��கைள “Creative Commons” உ�ம�����



ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�

2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க��
உ�ைமகைள�� தர�ைத�� ப�ேசா��த�

3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான
����தக�கைள நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��. 

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�? 

யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா�
ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�
எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��,
அவ�ைற இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம
ஆ��.ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook
reader ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/
ப�வ��� எ�ன லாப�? 

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான
ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக
இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள
எ����தா� நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க�
அைன��� இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��,
அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த�
��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers
ேபா�ற க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத��
இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த���
உ�ளதா? 

உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன
அ�ம����றன.

1. www.vinavu.com 

2. www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. kaniyam.com 

5. blog.ravidreams.net 

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� ��
அவர� பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�? 

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

<�வ�க�>

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம���
ப�ேவ� ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க���
வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ�
�ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�. 

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க���
க��களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles,
tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண�
அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf,
ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.freetamilebooks.com/


இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக�
ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள 
�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத���
உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக
ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள
�கவ��� இட�ெப��.

ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/ 

��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

ந��.

</���>

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த
அைன�� எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட����
அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ
அவ�க�ைடய வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ���
அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�. 

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம����
ப�ச��� எ�ன ெச�வ�? 

http://creativecommons.org/licenses/
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


�� �
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய
����ட ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக�
தயா���� எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா�
���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள
ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���? 

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண���
ப��க� காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல�
வைக�ப��த� படாமேலா இ����. 

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான
தைல����� வைக�ப��� ����தக�களாக�
தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�. 

 

த���க ேவ��யைவக� யாைவ? 

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ����
வைகயான ப��க� த���க�பட ேவ���. 

 

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�? 

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�. 

email : reetamilebooksteam@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google Plus:
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
 

 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


 

 

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�? 

�� – https://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

Supported by 

Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org  

Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/  
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